
Usnesení 
13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 2. září 2013 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva 
2) Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.7.2013 
 

b)   schvaluje 
1) 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2013 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 12.968 tis. Kč. 

Rozpočet je vyrovnaný. 
2) Aktualizaci Programu výstavby z července 2013 
3) Výsledky výběrových řízení na zhotovitele těchto akcí: 

• Prováděcí projekt „Galerie pod širým nebem“ a smlouvu s ing. J. Kolouchem. 
• Prováděcí projekt akce „Interaktivní expozice pro děti a dospělé“ a smlouvu s p. T. 

Prynychem. 
• Prováděcí projekt na „obj.  103 – parkoviště“ a uzavření smlouvy se zhotovitelem K- 

projekt. 
• Výkon tech. dozoru investora na akce zařazené v Programu výstavby jako „Vítejte 

v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu“ a smlouvu s ing. J. Rysem 
• Prováděcí projekt akce „Změna víceúčelového objektu“ a smlouvu s p. V. Prynychem 
• Realizaci veř. osvětlení chodníku Braškov-Kyšice a uzavření smlouvy s p. J. Votavou 

4) Dílčí mandátní smlouvy s firmou M-Finance, s.r.o. na administraci akcí: 
• Vítejte v Braškově - podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov 
• Oprava místních komunikací v obci Braškov 
• Obecní víceúčelový objekt 
• Izolační zeleň Toskánka 
 

c)  souhlasí: 
1) S přijetím dotace SFŽP na akci „Izolační zeleň  Toskánka“ ve výši 1.454.435,-- Kč a 

s finanční spoluúhradou z rozpočtu obce ve výši 171.110,-- Kč. 
2) S přijetím dotace na akci „Ulice Budovatelů, Braškov“ ve výši 6.700 tis. Kč a s finanční 

spoluúčastí z rozpočtu obce ve výši 1.138 tis. Kč 
3) S prodejem části pozemku č. 11/15 o výměře cca 82,5 m2 za cenu 350,-- Kč/m2 p. ing. 

Fröhlichovi 
4) Se směnou částí pozemků č. 177/9 a č. 177/17 v rozsahu 33 m2 manželům Strnadovým 
5) S úhradou příspěvku ve výši do 50 tis. Kč ve prospěch Letohrádku Vendula při 

příležitosti pořádání nadačního festivalu „Valdecký háj“ 
 
d) pověřuje 

  starostu obce 
k uzavření dnes schválených a odsouhlasených smluv zastupitelstvem 

 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír   D r á b 
               starosta 

Ověřovatelé: 
Marie   C á b o v á 
 
Ing. Jiří   K o l r u s z 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


