
Usnesení 
14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 22.6.2009 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo obce po projednání:
a)   bere na vědomí:

Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.5.2009

b) schvaluje:
1)  Závěrečný účet obce Braškov za r. 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce s výhradou
Následující nápravná fopatření:
• Navýšení hodnoty pozemků č. 243/70 o 6100,-- Kč na celkových 206100,-- Kč
• Zrušení zástavy ve prospěch ČS a.s. na podrozvahovém účtu (zástava zrušena 

25.2.2009)
• Opravenou a doplněnou směrnici k finanční kontrole

             2)  Návrh nového pomníku obětem obou světových válek

c)   souhlasí:
1) S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2009/SV na akci „Revitalizace 

návsí“ se zhotovitelem Klika a Dvořák
2) S uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0069/RRSC/2008 

s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy
3) S uzavřením smlouvy se zhotovitelem pomníku p. Maninou
4) S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků na Toskánce - ŘSD, pí. 

Jelínková, Moravcovi, p. Havlík, ing. Dolejšová, pí. Oličová a p. Markup pro realizaci 
připravované akce „Dokončení infrastruktury v části obce Braškov – Toskánka“

5) S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ing. Vackem na využití části jeho pozemku 
pro připravovanou akci „Braškov – Volnočasové aktivity“

6) S uzavřením smlouvy na výkon tech. dozoru na stavbě kanalizace Karlovarská za cenu 
46.000,-- Kč

7) S uzavřením směnné smlouvy na část pozemků č. 385 a 243/4 ve vlastnictví obce a 
části pozemku č. 95/1 ve vlastnictví p. Havlíka

8) S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. č. 45/2 pro O2 Telefonica ke 
zřízení přípojky objektu Stavimat

9) S pořízením traktoru s valníkem místo zastupitelstvem schváleného nákupu multikáry 
10) S provedením výběru zhotovitele na akci „Regenerace zeleně“ firmou M-finance a 

s návrhem výzvy a smlouvy na výběr zhotovitele
11) Se založením sdružení obcí pro výstavbu „Cyklostezky Kladno, Kožova hora – Malé 

Kyšice
12) S přijetím finančního příspěvku od Středočeského kraje ve výši 160 tis. Kč pro 

jednotku SDH Braškov

d)   rozhodlo:
V souladu s § 44 a) zákona č. 186/2006 Sb. „O pořízení nového územního 

plánu obce“ a v souladu s §6 odst. 6 písm. b) a podle usnesení č. 2 8. zasedání 
zastupitelstva 29.9.2008 schvaluje způsob pořizování územního plánu postupem podle 
§6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona. 

V souladu se stavebním zákonem č. 186/2006 Sb. určuje zastupitelem pro 
jednání o územním plánu p. Petra Sklenáře, Zahradní 263, Braškov. 

Podle uzavřené smlouvy zpracuje územní plán ing. arch. J. Černý.
Základní ideou nového územního plánu je:

• Plochy určené stávajícím ÚP ve výhledu pro výstavbu jiných staveb nežli 
bytových zrušit

• Minimalizovat zbývající plochy pro bytovou výstavbu s ohledem na kapacitu 
inž. sítí a ČOV

• V maximální míře rozšířit plochy zeleně a vzájemně je propojit, zkvalitnit 
odhlučnění stávající komunikace R6

• Využít vhodné plochy pro objekty pro rekreaci a odpočinek



e) ukládá:

1) starostovi obce  
• uzavřít dnes odsouhlasené smlouvy či jejich dodatky

2) předsedkyni stavební komise  
• zajistit zpracování dnes odsouhlasených smluv o věc. břemenech na 

Toskánce a s ing. Vackem

3) pověřenému zastupiteli obce p. Sklenářovi  
• pravidelně informovat radu a zastupitelstvo obce o stavu a průběhu 

zpracování územního plánu


