
 
Usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 30.6. 2008 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Informaci o kontrole plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva 31.3.2008 
2) Informaci o činnosti rady obce a její usnesení 
3) Informaci o průběhu a stavu přípravy investičních akcí 

b)   souhlasí: 
1) Se záměrem akce „Regenerace zeleně v Obci Braškov“ a s žádostí o bezúplatný převod 

příslušné části pozemku č. 377/1 v ul. Sportovců od Stč. kraje 
2) S přijetím dotací, uvedených v příloze návrhu změny rozpočtu: 

od SFDI   ve výši   864 tis. Kč 
od MR Bratronicko ve výši     37 tis. Kč 
od MMR    ve výši   297 tis. Kč 
od Stč. kraje  ve výši 1139 tis. Kč 

  celkem   2337 tis. Kč 
3) s převodem pozemku č. 392/1 od PF ČR (ul. V Dubinách)  
4) s rozhodnutím rady obce o uzavření smluv o smlouvě budoucí s pí. Velasovou (poz. č. 

141 a 142/1) a s p. Kohákem (poz. č. 161/4) 
5) s  úhradou příspěvku pro MR Bratronicko za rok 2007 ve výši 47.000,-- Kč 
6) se záměrem na využití lesíku Háj pro volnočasové aktivity občanů, zejména mládeže a 

v té souvislosti s požadavkem na zařazení poz.  č. 245/1, 245/2, 245/3, 245/4 a 245/14 
do kategorie lesů zvláštního určení podle zák. č. 289/1995 Sb. 

7) s návrhem rady obce na vypsání výběrového řízení na organizaci, která vysoutěží 
finanční ústav, který poskytne obci překlenovací úvěr pro financování akce 
„Revitalizace návsí“ do výše 35.000.000,-- Kč. Akce bude financována z dotace, 
spoluúčast obce bude činit 7,5% nákladů, tj. do 3.000.000,-- Kč. 

8) se založením občanského sdružení SDH Braškov 
9) se zřízením nových webových stránek obce. Ing. Machovská zajistí jako manager 

projektu předložení návrhu smlouvy na pořízení stránek v cenové relaci do 15 tis. Kč a 
450,-- Kč/měsic aktualizace. 

10) do doby obnovení www. stránek obce se zasíláním usnesení ze schůzí rady obce  všem 
zastupitelům elektronickou poštou 

c)  schvaluje: 
1) Závěrečný účet obce za rok 2007 – bez výhrad 
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2007 – bez výhrad 
3) Změnu rozpočtu pro r. 2008 s příjmy a výdaji ve výši 11.337 tis. Kč. Rozpočet je 

vyrovnaný. 
4) Vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití 

nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 
5) Vyhlášku č. 2/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/2001 o likvidaci 

tekutých domovních odpadů 
d) ukládá: 
starostovi obce 

• pokračovat v jednání s PF ČR o úplatném převodu pozemku č. 243/70 od PF ČR za 
cenu 170.000,-- Kč 

 
Ing. Vladimír   D r á b 
             starosta 
 

Ověřovatelé: 
Ing. Vojtěch    R a š p l i č k a 
 
Tomáš   V o t a v a 

 
Zapsala: J. Hehejíková 


