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ZÁPIS 
Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, 

konaného dne 8. června 2015 od 17,00 hodin na OÚ Braškov 
 
 
Program:   

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení 2. zasedání 
3. Aktualizace programu výstavby 
4. Závěrečný účet obce za rok 2014 a výsledek auditu 
5. Schválení záměru na restrukturalizaci úvěru 
6. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 
7. Dodatek č. 1 kupní smlouvy s Jednotou Kladno 
8. Odkup pozemků p. č. 66/1 a 50/14 
9. Směnná smlouva s ing. Čermákem 

10. Různé:  
• Pořízení kamerového systému a zabezpečovacího zařízení pro výtvarnou dílnu 
• Smlouva na odkup pozemku p.č. 161/17 od p. Webra  
• MŠ - smlouva na stavební dozor 
• Darovací smlouva – lavičky na Háji 

11. Diskuse 
12. Usnesení a závěr 
 
Starosta navrhl doplnění zveřejněného programu o následující body, u nichž zastupitelé 

obdrželi dodatečně podklady, a to: 
 

• Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p. č. 386/2 od Stč. kraje 
• Smlouvy o dotaci od SFŽP na zeleň – 2x 
• Žádost na Stč. kraj o převzetí investorství akce Komunikace pro cyklisty a pěší Valdek – 

Dobrá 
• Schválení výsledku výběr. řízení na akci Administrace veřejných zakázek pro obec 

Braškov 
• Smlouva o dílo na přípravu a administraci projektu „Místní komunikace v obci Braškov“ 
• Zkvalitnění služeb muzea sportu ohledně hygieny cyklistů 
 

Další návrhy na změnu či doplnění programu nebyly vzneseny. 
 
 
K bodu 1) ZAHÁJENÍ  

Zasedání zahájil a řídil starosta ing. Vladimír Dráb. Konstatoval, že v době zahájení je přítomno 9 
členů zastupitelstva s malým zpožděním se dostavila Š. Pilátová; omluveni: Ing. J. Kolrusz, J. Peták, 
Ing. M. Randákové, J. Sochna, M. Vostrá. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně  svoláno, návrh 
programu byl odsouhlasen radou obce a zveřejněn na úřední desce.  

Přečetl návrh programu a požádal zastupitele o rozšíření a doplnění programu o shora uvedené 
body, k nimž zastupitelé dodatečně obdrželi podklady. 

Další návrhy nebyly vzneseny a starosta požádal o hlasování k přednesenému a doplněnému  
návrhu programu. Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Starosta konstatoval, že se zasedání bude řídit 
schváleným programem. 

Všechny zaslané písemné podklady a smlouvy jsou přílohou originálu tohoto zápisu 
Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli určeni: P. Horník a  E. Střelečková.  Do návrhové 

komise byli jednomyslně zvoleni: předseda P. Stádník, členové Ing. M. Doksanský a B. Bečka.  
Listiny s podpisy 10 členů zastupitelstva a 6 přítomných občanů jsou přílohou originálu tohoto 

zápisu. 
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K bodu 2) KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ 
            Starosta sdělil, že zprávu zastupitelé obdrželi a byla otištěna v Braškovských novinách. 
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí, abychom vzali zprávu o kontrole plnění usnesení  2. zasedání na vědomí? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 3) AKTUALIZACE PROGRAMU VÝSTAVBY   

Program výstavby aktualizovaný a schválený Radou obce zastupitelé obdrželi a byl zveřejněn 
v Braškovských novinách.  

Starosta uvedl, že náš program výstavby je vize zastupitelů, která by měla reflektovat na vizi 
občanů. Je tam všechno, co kdo řekl, že by bylo dobré udělat a kdyby někoho něco napadlo, co zde 
chybí, tak to  tam klidně dopíšeme. Program výstavby používáme 9. nebo 10. rok a vlastně shrnuje, co 
by obec chtělazainvestovat, co by chtěla měnit. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením aktualizovaného Programu výstavby? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

K bodu 4) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA R. 2014 A ZPRÁVA O VÝSLEDKU 
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODA ŘENÍ OBCE  

            Oba uvedené podklady byly zveřejněny na úřední desce i elektronické a zastupitelé je obdrželi 
s pozvánkou na dnešní zasedání včetně komentáře o splnění nápravného opatření. 

     Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením závěrečného účtu obce za rok 2014 vč. zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce s výhradou ? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 
K bodu 5) ZÁMĚR NA RESTRUKTURALIZACI ÚV ĚRU 

Komentář k tomuto bodu programu zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly 
vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se schválením záměru na restrukturalizaci úvěru u ČS a.s.?  
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 6) ZMĚNA Č. 2 ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015 
Návrh 2. změny rozpočtu zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí se schválením předložené 2. změny rozpočtu obce na rok 2015.?  
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

K bodu 7) DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY S DRUŽSTVEM JEDNOTA KLADNO  
Dodatek smlouvy zastupitelé obdrželi. Starosta informoval o tom, že ředitel Jednoty byl tak 

laskav a posunul nám splátky za krám do roku 2016. Obec vlastní 2 krámy, jeden na Valdeku a 
jeden na Braškově.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvy s družstvem Jednota Kladno? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

K bodu 8) ODKUP POZEMKŮ P.Č. 66/1 A 50/14 
Návrh kupních smluv s Prof. Ing. L. Pejšou, s IBH s.r.o. a E. Budínskou na pozemky 

zastupitelé obdrželi vč. snímku pozemkové mapy. 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že  katastr obce je omezený, nedá se zvětšit ani za peníze. 

Snažíme se do krajiny katastru dostat nejen autem, ale i pěšky se psem, všemi směry  a v podstatě jsme 
již udělali vše, co šlo. Jediný směr, který zbyl, je směr na Prahu, k našemu hřbitovu v Malém Přítočně, 
kam dostat se, je  poměrně komplikované. Je tam Černý potok nebo Braškovský potok, ten je v krajině 
důležitý prvek. Mohou tam být např. rybník, mokřady nebo park a občané, kteří zde bydlí a nechtějí jít 
do „Dubin“ nebo směrem na Bezděkov, mohli by pohodlně jít tou krajinou na špacír. Bohužel obec na 
tom z hlediska vlastnictví pozemků není zrovna ideálně, má spoustu nevyřízených komunikací, které 
jsou na cizích pozemcích, nemá to za co vyměnit, proto by byl  starosta rád, kdyby se podařilo pozemky 
získat. V územním plánu na půlce těch pozemků jsou parkové úpravy nebo biozóna – problém je v tom, 
že peněz není dostatek. Obec se snaží s vlastníky pozemků domluvit o pozdější koupi. Dále starosta 
uvedl, že tento pozemek by byl moc dobrý, požádal zastupitele o mandát na podpis této kupní smlouvy a 
zároveň požádal zastupitele o možnost, aby ještě jednou mohl jednat s vlastníkem o nějaké pozdější 
koupi.  

Místostarosta pan Haas uvedl, že se domlouvali se starostou na tom, že by eventuálně   
našli řešení, které by změnilo sice trochu dokumentaci, ale ušetřilo by nám náklady na koupi jednoho 
z pozemků. Je to je věc jednání a nevíme, jak dopadne. 

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením předložených kupních smluv? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 9) SMĚNNÁ SMLOUVA S ING. P. ČERMÁKEM  
     Návrh směnné smlouvy zastupitelé obdrželi. Záměr na směnu byl již zveřejněn na úřední desce i 
elektronické. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Kdo souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s ing. P. Čermákem? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

 
K bodu 10) RŮZNÉ 

a) Pořízení kamerového systému a zabezpečovacího zařízení pro Výtvarnou dílnu pro 
děti a dospělé 

Cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo se spol. s r.o. ORZO SECURITY zastupitelé 
obdrželi. 

Starosta poukázal na pokračování budování tohoto systému. Pan Laitner na dnešním 
zasedání předvedl názornou ukázka s promítáním, jak funguje již současný kamerový systém, 
který vzniká v obci jako pasivní ochrana a prevence proti trestné činnosti. Starosta komentoval 
při tom, že máme již kamerový systém na návsi na Valdeku, na hřišti, na Háji, dále na 
Braškově u hasičárny, u restaurace U Chalupů, u obecního úřadu, nyní bude u výtvarné dílny a 
u mateřské školky.  

Dále starosta uvedl, že světové statistiky říkají, že nejúčinnější prevence na celém světě 
nejen na Braškově je kamerový systém, který lotry zaznamenává. Tam, kde kamerový systém 
je, je také trestná činnost významně nižší. V podstatě kamerový systém by měl chránit obecní 
majetek a pokud možno i všechno ostatní. Pokud dnes půjde zloděj po Braškově, z Valdeku na 
Braškov nebo obráceně, tak bude mít docela přemýšlení projít tak, aby na žádné kameře nebyl. 
Je to nesmírně nákladná a složitá záležitost, ale je to stejně důležité jako posekaný trávník. 

Informoval o tom, že  IT technik obce je pan Hugo Laitner, který se o to stará za malou 
almužnu, snad jednou to bude lepší. Je to spousta počítačů, serverů, optovodičů, je to docela 
pěkné dílko, na které je starosta pyšný a chtěli bychom v tom pokračovat. Je to ztráta soukromí, 
za sebe starosta poprosil, aby se zastupitelé nad tím zamysleli a vyhodnotili to tak, že ta ztráta 
soukromí se nám vyplatí. Je to jedinečná prevence proti trestné činnosti. Dotazy ani 
připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí se schválením cenové nabídky a uzavřením předložené smlouvy o dílo s ORZO 
SECURITY s.r.o.? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

b) Smlouva na odkup pozemku p.č. 161/17 od p. Webra 
Návrh kupní smlouvy zastupitelé dodatečně obdrželi. Jedná se o pozemek pod čekárnou na 
Valdeku. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Kdo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 161/17? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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c) Rekonstrukce MŠ – smlouva na výkon stavebního dozoru 
Návrh smlouvy s ing. Rysem zastupitelé obdrželi. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon tech. stavebního dozoru s ing. J. Rysem? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

d) Darovací smlouva – lavičky na Háji  
Návrh darovací smlouvy s ing. arch. Jiřím Vorlem zastupitelé obdrželi. Starosta informoval o 

tom, že lavičky na Háji dělal jeho přítel akademik Jiří Vorel a chtěl by je přijmout do majetku 
obce, abychom je mohli opravit, až se najde nějaký pitomec, který něco rozbije. 

 
Kdo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Ing. arch. Jiřím Vorlem? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

e) Souhlas s bezúplatným převodem pozemku č. 386/2 od Stč. kraje 
Komentář a geom. plán zastupitelé obdrželi. Jedná se o pozemek pod chodníkem Braškov – 
Kyšice. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 386/2  od 
Středočeského kraje? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

f) Souhlas se dotačními smlouvami se SFŽP na zeleně 
Obě smlouvy o poskytnutí dotace od SFŽP na akce „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově 
a obnova cesty do Kyšíc“ a „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – projekt nových 
výsadeb veřejné zeleně“ zastupitelé obdrželi.  

Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 

Kdo souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí dotace od SFŽP na zeleň? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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g) Žádost na Stč. kraj o převzetí investorství akce „Komunikace pro cyklisty 
Braškov,Valdek – Velká Dobrá“ a souhlas s bezúplatným převodem pozemků ve 
vlastnictví obce na Stč. kraj  

Situaci dopravního řešení vč. komentáře a snímek s uvedením obecních pozemků zastupitelé 
obdrželi. Starosta sdělil, že je to obrácená situace, kdy my, jako Obce Braškov, máme některé 
pozemky ve vlastnictví. Pokud se podaří, že kraj se stane investorem cyklostezky, tak zase 
zdarma převedeme naše pozemky na Stč. kraj. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Kdo souhlasí se žádostí na Středočeský kraj o převzetí investorství akce „Komunikace pro cyklisty 
Braškov,Valdek – Velká Dobrá“ a v případě realizace s bezúplatným převodem obecních pozemku na 
Stč. kraj? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

h) Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Administrace veřejných zakázek pro 
obec Braškov“ 

Návrh rámcové příkazní smlouvy se spol. s r.o. A.I.Consulting zastupitelé dodatečně 
obdrželi. Jde o smlouvu na zajištění poradenství a administraci zadávacích řízení. Starosta 
informoval o tom, že nový administrátor, by měl v případě získání dotačního titulu vysoutěžit 
nejlevnějšího dodavatele. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

 
Kdo souhlasí s výběrem administrátora veř. zakázek pro obec Braškov firmou A.I.Consulting s.r.o.? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 

 

i) Smlouva na zajištění přípravy a administraci projektu Místní komunikace v obci Braškov 
Starosta sdělil, že návrh smlouvy zastupitelé obdrželi dodatečně. Nejvýhodnější byla 

nabídka pana Jiřího Wiesnera, MBA. Smlouva se týká komunikací V Podlískách, I. části 
Akátové, ul. K Háji a ul. V Dubinách. Ostatní komunikace tam obec nedala, protože jsme 
nestihli stavební povolení. Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 

Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy s ing. J. Wiesnerem MBA? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 
 

j)  Zkvalitn ění služeb muzea sportu ohledně hygieny cyklistů 
Starosta uvedl, že cyklista, který přijede zpocený, chce si uložit kolo a chce se vykoupat a jít 

např. do restaurace nebo na procházku čistý, tak nám chybí v muzeu sportu kabiny. 
Kdo souhlasí s návrhem na zkvalitnění služeb muzea sportu ohledně hygieny cyklistů? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
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K bodu 13) DISKUSE 
V diskusi se přihlásili o slovo: 

J. Poštolková jak ještě dlouho bude jezdit z kladenské průmyslové zóny odkloněná doprava? 
Odpověď starosty:  nezaznamenal jsem jestli je již otevřeno po opravě ve Velkém Přítočně… 
Odpověď P. Horník: Přítočno je již otevřeno, ale vyskytl se jiný problém, z Přítočna je na křižovatce 

k pekárnám a býv. masokombinátu zákaz vjezdu nad 12 tun a jediná cesta je přes V. Dobrou a na 
Kožovku. 

Odpověď starosty: všechny obce, hlavně ty šikovné jako třeba Unhošť, si zařídily, že přes ně nic jezdit 
nebude, a tím pádem to jezdí přes ostatní obce. K naší komunikaci přes Braškov bych uvedl, že 
bojujeme a odvolali jsme se, nevím, v jakém je nyní stádiu, ale chceme, aby tady byla omezena 
hmotnost vozidel. Ing. Kolrusz je dnes na magistrátu na jednání s primátorem Kladna, kde se o tom 
jedná. Myslím si, že to jednou dokážeme. Na Valdeku to ale asi neprojde, zastavili jsme kamiony se 
štěrkem ze zbečenského lomu, které jezdili od Bezděkova na karlovarskou silnici. Na Valdeku je už 
dnes šňůra aut, která nejde přeběhnout, buď Valdek nebo Braškov, obojí nedáme. 

 
Ing. K. Najmanová  návrh, aby se změnila trasa chodníku, který vede klikatě, někde je zeleň kolem 

plotu a někde není. Živý plot kolem silnice je zatím nízký, ale je tam problém, když se vyjíždí 
uprostřed z ul. V Jezerech na karlovarskou silnici, kde jsme pod silnicí, až plot vyroste, tak tam 
nebude vidět. 

Odpověď starosty: připomínka správná, ale je už pozdě, jste ráda jako občan, že tam chodník vznikl 
nebo je k ničemu? Zeleň se dá ořezat nebo tam osadíme zrcadlo. Horší je výjezd na karlovarskou 
silnici z Akátové ulice. 

 
Na závěr diskuse Hugo Laitner – IT technik předvedl na promítacím plátně a doprovodil slovním 

komentářem ukázku nových webových stránek Obce Braškov, na kterých pracuje hlavně Hynek 
Holer. Úvodní vyhledávací stránka na www.braskov.cz  by měla být co nejjednodušší a snadno 
ovládaná na dotykových displejích chytrých telefonů a tabletů. Obsahuje hlavní rozcestník a dále 
předvedl nabídku na několika slidech, které jsou zatím ve výrobě. Zobrazená nabídka v podstatě 
vychází ze stávajících stránek, ale s  novým designem.  

Starosta uvedl, že je to moc pěkné, ale má to jedno úskalí, pokud nebudeme často a v dostatečném 
množství dávat data a příspěvky p. Holerovi a Laitnerovi, tak to bude jako nyní. Všichni 
zodpovědní za jednotlivé složky - OÚ, fotogalerie, hasiči, fotbalisti, odpadové hospodářství, 
knihovna, MŠ a další by měli včas předávat aktuální informace na web.  
 
 
K bodu 14) USNESENÍ A ZÁVĚR 

    Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise P. Stádník.  
    Návrh na doplnění nebyly vzneseny. 
 
Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? 
Pro: 10 hlasů  (Bečka, ing. Doksanský, ing. Dolejšová, ing. Dráb, Haas, Horník, Pilátová, Stádník, 

Střelečková, Votava) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: odsouhlaseno jednomyslně 
 

Zasedání bylo ukončeno v 17,50 hodin. 
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Usnesení 

3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 8. června 2015 na OÚ Braškov 
Zastupitelstvo obce po projedání: 
 
a) bere na vědomí: 

• Zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva  
 

b) schvaluje: 
1) Aktualizaci Programu výstavby 
2) Závěrečný účet obce za rok 2014 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s 

výhradou 
3) Změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 
4) Dodatek č. 1 kupní smlouvy s Družstvem JEDNOTA KLADNO 

 
c) souhlasí  

• S návrhem na restrukturalizaci úvěru u ČS a.s. Kladno 
• S uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 66/1 a 50/14S 
• S uzavřením smlouvy s Ing. P. Čermákem o směně pozemků 
• S cenovou nabídkou ORZO SECURITY s.r.o. na pořízení kamerového systému a 

zabezpečovacího zařízení pro Výtvarnou dílu pro děti a dospělé 
• S uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 161/17 
• S uzavřením smlouvy o výkonu tech. dozoru na rekonstrukci MŠ s ing. Rysem 
• S uzavřením darovací smlouvy s Ing. Arch. Jiřím Vorlem ve výši 170.000,-- Kč na pořízení 

laviček na Háji 
• S uzavřením darovací smlouvy se Středočeským krajem o bezúplatném převodu pozemku 

p.č. 386/2 o výměře 1.396 m2 obci Braškov 
• S uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na akci "Nové výsadby izolační zeleně 

v Braškově a obnova cesty do Kyšic“  
• S uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na akci „Úprava veřejných prostranství 

v obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně“ 
• Se žádostí na Středočeský kraj o převzetí investorství akce "Komunikace pro cyklisty 

Braškov, Valdek – Velká Dobrá " a v případě realizace následně s bezúplatným převodem 
pozemků obce na Středočeský kraj 

• S uzavřením smlouvy na akci "Administrace veřejných zakázek pro obec Braškov" s firmou 
A.I.Consulting s.r.o. 

• S uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA na přípravu a administraci projektu 
"Místní komunikace v obci Braškov" 

• Se zkvalitněním služeb muzea sportu ohledně hygieny cyklistů 
 
 
 
 

Ing. Vladimír D r á b 
 starosta 
 

Ověřovatelé: 
 
Eva S t ř e l e č k o v á 
 
Pavel H o r n í k 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


