Usnesení
13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 11.5.2009 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Informaci o kontrole plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva, konaného
18.3.2009
2) Informaci o přípravě voleb do EP
3) Zprávu o finančním hospodaření obce v 1. čtvrtletí 2009
4) Informaci o přípravě a průběhu rozhodujících akcí včetně návrhů na schválení
výsledků výběrových řízení, návrhů na uzavření smluv a návrhů na souhlas
s přijetím dotací
b) souhlasí:
1) S výsledky výběrových řízení a uzavřením smluv s p. Prynychem a ing. Křížákem na
akci „Braškov – Volnočasové aktivity“
2) S výsledkem výběrových řízení a uzavřením smlouvy na zpracovatele žádosti o dotaci
a výběr zhotovitele z programu FROM s firmou Executive Project Group a.s. na akci
„Rekonstrukce místní komunikace – Toskánka v obci Braškov“
3) S výsledkem výběrového řízení a s návrhem smlouvy na zhotovení pomníku na návsi
Braškov se sochařem p. Maninou
4) S koupí části pozemků č. 116 o výměře 146 m2 od pí. Hřebíkové č. 47/1 o výměře
408 m2 od p. Čermáka za cenu 20,-- Kč/m2 pro realizaci dotované akce „Regenerace
zeleně v obci Braškov“
5) S výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s firmou EPG a.s. na
„Komplexní podporu obce Braškov při přípravě a řízení projektů EU a výkon
související zadavatelské činnosti“
6) S výsledkem výběrového řízení a uzavřením „Rámcové mandátní smlouvy“ na
zajištění a přípravu žádostí o dotace a jejich administraci s firmou M- Finance
7) S přijetím dotací na akce „Braškov – regenerace zeleně“ a „Rekonstrukce místní
komunikace – Toskánka v obci Braškov“ a se spolufinancováním těchto akcí
z prostředků obce
8) S bezúplatným převodem pozemků č. 78/41 (Toskánka) a č. 377/1 (ul. Sportovců) od
Středočeského kraje
9) S uzavřením smlouvy o koupi pozemku č. 245/10 od PF ČR za cenu 6.180,-- Kč.
10) S pořízením termostatických ventilů na rozvodu ÚT v budově OÚ v ceně 26.000,-- Kč
11) Se založením „Sdružení obcí“ Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov a Malé
Kyšice pro zajištění výstavby cyklostezky Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice.
12) S pořízením bezpečnostního zařízení pro obecní garáž na Valdeku do 25.000,-- Kč
13) S uzavřením smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci Kyšice
c) schvaluje:
• 1. změnu rozpočtu obce s příjmy a výdaji ve výši 44.346.113,-- Kč
d)

ukládá: starostovi obce
• zajistit výběrové řízení na zhotovitele akce „Braškov – regenerace zeleně“
• zorganizovat schůzku vedení obcí Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov a
Malé Kyšice s cílem vytvořit sdružení obcí pro výstavbu cyklostezky
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