
Usnesení
10. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,

konaného dne 17. prosince 2012 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva
2) Zprávu o  hospodaření obce k 30.11.2012
3) Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2012
4) Zprávu o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“

b)  schvaluje
1)   3. změnu rozpočtu obce pro r. 2012 s příjmy a výdaji ve výši 17.105.850,-- Kč
2)   Rozpočet obce na r. 2013 s příjmy a výdaji ve výši 11.988.900,-- Kč
3)   Kupní smlouvu s ŘSD na prodej poz. č. 1471/2 v k.ú. Doksy

c) souhlasí
1)  Se záměrem na zastřešení dvora mezi OÚ a požární zbrojnicí a s uzavřením smlouvy na 

zpracování dokumentace s vybraným zhotovitelem p. Prynychem podle předložené 
nabídky.

2)  Se zaměřením Braškovského potoka a uzavřením smlouvy se zhotovitelem geodetickou 
kanceláří Bílek – Vydra.

3)  Se záměrem na vybudování víceúčelového objektu obce na poz. č. 24/5.
4)  Se změnou při sběru a likvidaci velkoobjemového a biologického odpadu na sběrném 

místě zkušebně pro rok 2013 a s tím že nebude změna ve výši poplatku za tento odpad, 
v případě, že dojde ke zvýšení sazby DPH pouze o 1%.

5)  S architektonickým návrhem na zřízení podia na Háji.
6)  S rekonstrukcí zkušebního úseku veřejného osvětlení v části ul. Sportovců a s uzavřením 

smlouvy podle nabídky p. Votavy.
7)  S předloženými návrhy smluv o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Braškov a s jejich 

uzavřením.
8)  S uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o odkupu zabudovaných zařízení 

ordinace od společnosti KONPRAX s r.o.v případě výpovědi obcí.
9)  S úhradou 38.257,25 Kč, tj. čtvrtinového podílu nákladů na provoz hřbitova podle 

požadavku Obce Malé Přítočno.
10)  S uzavřením dodatku ke smlouvě na rekonstrukci OÚ ve výši 385 tis. Kč vč. DPH v 

podobě víceprací.
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