
Usnesení 
2. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného dne 4. dubna 2011 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:

a)   bere na vědomí:

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva
2) Výsledek hospodaření obce v r. 2010 a předběžný závěr auditu

b)   schvaluje:

1) 1. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy 22.478.644,-- Kč a výdaji 20.579.644,-- Kč
2) rozpočtový výhled na r. 2012-2014
3) program výstavby obce do r. 2014

c) souhlasí:

1) s výsledky výběrových řízení na akce
● Rekonstrukce ulice Krátké 
● Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek (projekt)
● Rekonstrukce střechy MŠ (projekt)
● Rekonstrukce budovy OÚ (projekt)
● Spojovací komunikace Budovatelů
● Rekreační a izolační zeleň Toskánka

a s uzavřením smluv se zhotoviteli
2) s nabídkou na odkup pozemků p.č.  280, 400, 392/1 a 78/38 v k.ú. Braškov od Aelia 

Property s.r.o.
3) s uzavařením smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s Obcí Velká 

Dobrá
4) s podáním žádostí o dotace na akce:

● Rekonstrukce střechy MŠ vč. oplocení
● Rekonstrukce budovy OÚ
● Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek

a se spolufiancováním uvedených akcí
5) s převedením hospodářského výsledku MŠ ve výši 10.634,56 Kč do rezerv. fondu školy
6) s účastí obce při veřejné dražbě pozemku č. 125 o výměře 31 m2  a odkupem 

uvedeného pozemku za nejnižší podání 1.000,-- Kč 
7) souhlasí s uzavření smlouvy o věcném břemeni se spol. ČEZ v ul. V Jezerech 
8) s úpravou čekárny na Valdeku

d)   nesouhlasí

1) s uzavřením smlouvy o věcném břemeni se spol. RWE v ul. Zahradní na Braškově
2) s dělením pozemku p.č. 258/79 v ul. U Dubu



e)   pověřuje:

1) radu obce   k výběru nejvýhodnějších nabídek na pronájem obchodu na Valdeku a 
ordinace v budově OÚ a uzavřením smluv s nájemci

2) radu obce,   aby prováděla rozpočtová opatření v průběhu roku a předkládala je 
zastupitelstvu k odsouhlasení

3) starostu obce   k podpisu smlouvy s právním zástupcem obcí V. Dobrá,  Družec a 
Braškov ohledně nesouhlasu s výstavbou  „Pilotní a demonstrační linky na likvidaci 
odpadů vakuovou pyrolýzou“ v katastru obce Velká Dobrá


