
 
 
 

Usnesení 
6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 31.3. 2008 na OÚ Braškov 

 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
 
a)   bere na vědomí: 

1) Informaci o kontrole plnění usnesení 5. zasedání zastupitelstva 17.12.2007 
2) Informaci o činnosti rady obce a její usnesení 
3) Informaci o stavu přípravy rozhodujících akcí, zařazených do rozpočtu a 

„Programu rozvoje obce“ 
 

b)   souhlasí: 
1) s realizací stavby Stč. kraje „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá 

- se záměrem obce zřídit v rámci této akce chybějící části kanalizace, chodníků a veř. 
osvětlení a s financováním těchto akcí z úvěru 

- s uzavřením příslušné smlouvy o spolupráci se Stč. krajem při realizaci uvedené 
stavby 

- se žádostí o bezúplatný převod části pozemků č. 377/1, 378/1, 386, 390/1, 391 a 
394/2  od Stč. kraje 

2)  s převody či odkoupením pozemků od PF ČR: 245/7, 245/8, 245/10, 47/2, 76/4, 254/1, 
3)  s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ing. P. Čermákem o odkoupení pozemků č. 

47/6, 50/2, 50/6 a 366 za podmínky, že se mu podaří tyto pozemky získat do vlastnictví 
4)  s odkoupením pozemků č. 280 a 245/4 od Státního statku Křivoklát v likvidaci 
5)  se závěry návrhové komise na zakázku „Zpracování projektových žádostí pro čerpání 

prostředků z fondů EU a ČR vč. Stč. kraje“, schválenými 28. schůzí Rady obce 
17.3.2008. Vybrána byla firma SPF Group. 

6)  s uzavřením smlouvy se Stč. krajem o bezúplatném převody části pozemku č. 377/1 pro 
zřízení chodníku Braškov-Valdek 

7) s uzavřením kupní smlouvy se Stč. krajem o prodeji dokumentace akce „Oprava silnice 
III/0063 Kyšice – V.Dobrá“ 

8)  s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci  s VIVA Reality s.r.o. o podmínkách 
spolupráce v souvislosti s připravovanou výstavbou  v obci Pl. Újezd 

9)  s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě se SÚS Kladno o zřízení věcného břemene na 
kanalizaci podél silnice III/0063 

 
c)  schvaluje: 

1) Výsledek hospodaření obce k 31.12. 2007 s přebytkem ve výši 516.620,45 Kč  
2) Spolufinancování projektu „Braškov – Revitalizace návsí“ z rozpočtu obce ve výši 

celkových nákladů 38 mil. Kč včetně DPH a vyčlenění částky 9,5 mil. Kč vč. 
DPH, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů na projekt, z rozpočtu obce 
na zvláštní účet. 

 
d) nesouhlasí: 

S návrhem ing. Čermákové na směnu pozemků podle dopisu ze dne 6.3.2008. 
 

 
e) deleguje: 

 Zástupcem obce na valnou hromadu VKM místostarostu obce p. Františka Haase 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

f) ukládá: 
1) Radě obce – urychleně uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem na zpracování 

projektových žádostí pro čerpání prostředků z fondů EU, ČR a Stč. kraje 
 
2) Pracovní komisi  ve složení: ing. Doksanský, Horák, Pokorný a ing. Dráb, 

aby do 14.4. předložila radě obce návrh na projednání požadavků ing. Čermákové 
na směnu pozemků. 

 
 
         Ing. Vladimír   D r á b 
          starosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Ing. Vojtěch   R a š p l i č k a 
 
 
 
Eva   S t ř e l e č k o v á 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
J. Hehejíková 


