
 Usnesení 
17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 31. března 2014 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a) bere na vědomí 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 15. a 16. zasedání zastupitelstva 
2) Zprávu o finančním hospodaření obce k 28.2.2014 
3) Informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu 

 
b) schvaluje 

1)  Změnu rozpočtu obce na r. 2014 s příjmy ve výši 25.576.000,-- Kč a výdaji ve výši 
29.318.500,-- Kč. Rozpočet je podle této změny ztrátový a rozdíl bude uhrazen z přebytku 
hospodaření r. 2013. 

2) Účetní závěrku vč. výsledku hospodaření za rok 2013 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.  
3) Závěrečný účet obce Braškov za rok 2013 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce bez výhrad 
4) Aktualizovaný Program výstavby obce z 3.3.2014 

 
 
c) souhlasí 

1) Se zaměřením stávajícího stavebního objektu na hřbitově M. Přítočno 
2) Se stanoviskem obce k veř. projednání  Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno 
3) S výběrem nejvhodnější nabídky na zabezpečovací systém pro prodejnu na Valdeku  

 od p. Jenčíka za 166.199,-- Kč a ochranné mříže od firmy Univers za 137.955,-- Kč 
4) Se zpracováním dokumentace na akci Braškov – Revitalizace Černého potoka p. J. 

Dobešem za 114.000,-- Kč (bez DPH) 
5) S podáním žádostí o dotace na akce: 

• Oprava místních komunikací Braškov 
•  Kropicí a čistící vůz 
•  Braškov – revitalizace černého potoka 

6) S provedením výběru zhotovitele na zpracování žádosti vč. administrace a podepsáním 
smluv na akce:  
• Oprava místních komunikací s ing. Jiřím Wiesnerem za cenu 229.000,--. Kč (vč. DPH) 
• Kropící a čistící vůz s firmou WITERO s.r.o. za cenu 50.000,-- Kč (bez DPH) + 3,4% 

odměna v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace (bez DPH) 
• Revitalizace Černého potoka s firmou WITERO s.r.o. za cenu 50.000,-- Kč  (bez DPH) 

+ 3,4% odměna v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace (bez DPH) 
7) S výběrovým řízením na zhotovitele akce Revitalizace lesoparku Háj,  část B – Obnova 

rostlinných struktur s p. P. Novotnou za cenu 797.109,-- Kč (zhotovitel není plátce DPH) 
8) S odkupem části pozemků č. 66/1 a 50/14 za cenu 100,-- Kč/m2 tj. celkem za 350 tis. Kč 
9) S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 18.4.2011 

10) Se smlouvou na zpracování dokumentace místních komunikací U Dubu a Akátová s Ing. 
L. Křížákem za cenu 75.000,-- Kč (U Dubu) a 39.400,-- Kč (Akátová), zpracovatel není 
plátce DPH. 

11) S odkupem veřejného prostranství před Jednotou za 100,-- Kč/m2 
 

 
 
 

           Ing. Vladimír   D r á b 
                       starosta 

Ověřovatelé: Ing. Jiří   K o l r u s z 
 
           Štěpánka   P i l á t o v á 
 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


