
 
 

Usnesení č. 1 
12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 24. června 2013 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
 
a)   bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva 
2) Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.5.2013 
3) Odstoupení p. T. Votavy z funkce člena rady obce 
 
 

b)   schvaluje 
1) Závěrečný účet obce Braškov za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad 
2) Podle ustanovení §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku 

roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 1.842.210,65 Kč 
3) Aktualizovaný Program výstavby obce 
4) Návrh vyhlášky č. 1/2013 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, 

interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a jiných 
podobných her 

5) Smlouvu s LESY ČR, s.p. o směně pozemků p.č. 245/1, 245/4, 245/14, 245/18, 312/1 a 
324. 
 
 

c)  souhlasí: 
1) Se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku p.č. 11/15 
2) S odkoupením pozemku č. 61/17 za cenu 253.800,- Kč  
3) S uzavřením smlouvy na zpracování studie ověřující reálnost záměru na zřízení 

chodníku Valdek – V. Dobrá 
4) Se záměrem na zřízení chodníků v ul. Pražská podle předloženého návrhu a 

žádostí o dotaci na tuto akci na SFDI 
5) S uzavřením smlouvy na zpracování kompletní žádosti projektu (části A Programu 

výstavby obce) a jeho administrace se společností SPF Group v.o.s. 
6) S uzavřením dílčích smluv na zajištění výběrových řízení na projekty A a B 

Programu výstavby obce včetně Víceúčelového objektu  podle uzavřené rámcové 
smlouvy se spol. M-Finance s.r.o. 

7) S uzavřením mandátní smlouvy se spol. WITERO s.r.o. na zabezpečení podkladů 
a přípravu žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ 
Braškov“ 

8) S uzavřením smlouvy se zhotovitelem projektu na rekonstrukci a rozšíření 
kapacity MŠ s firmou ASPECT DESIGN 

9) Se zřízením funkce „správce – tech. pracovník“a návrhu na výběrové řízení 
10) S uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace 

Braškovského potoka“ s firmou TEREN DESIGN 
 
 
 
 
 
 



d) volí: 
Členkou rady obce ing. K. Dolejšovou 

 
 
e) pověřuje 

  starostu obce 
k uzavření smluv odsouhlasených zastupitelstvem 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Vladimír   D r á b 
               Starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
Eva   S t ř e l e č k o v á 
 
Tomás   V o t a v a 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 
 
 
 


