
Usnesení 
19. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 4.6. 2018 na OÚ Braškov  

 

         Zastupitelstvo obce po projednání: 

a) bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného 5.3.2018  

2) Informaci o rozpočtovém opatření č. 3, schváleném radou obce  

3)    Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.4.2018 

 

b) schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 bez výhrad 

2) Aktualizovaný “Program rozvoje obce” z května 2018 

3) Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci „Retenční nádrž Braškov“ a uzavření 

Smlouvy o dílo s paní Helenou Novákovou za 25 tis. Kč. 

4) Bezúplatný převod pozemku p.č. 20/20, ost. plocha/ost. komunikace o výměře 203 m2 obci od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

5)  Prodej plynové přípojky na fotbalovém hřišti a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o. dle předloženého návrhu a po zpracování geom. plánu 

6) Darovací smlouvy a přijetí finančních darů od firem: 

• Kartex media packaging, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• ČNES dopravní stavby, a.s.           ve výši 10.000,-- Kč 

• Petr Štěpán    ve výši   6.000,-- Kč 

• KONPRAX, s.r.o.   ve výši 15.000,-- Kč 

• Helena Vaitová   ve výši   8.000,-- Kč 

• Karel Kalenda   ve výši   2.000,-- Kč 

• Reklama Marko   ve výši   5.000,-- Kč 

• Uniservis Hašek, s.r.o.  ve výši   5.000,-- Kč 

• Cihelna Bratronice, s.r.o.  ve výši   2.000,-- Kč 

• FVDS Europe, a.s.   ve výši 10.000,-- Kč  

• Delta International Cargo s.r.o. ve výši 10.000,-- Kč 

 

 c) souhlasí 

1) S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317499479 ze dne 18.12.2017 s Českou 

spořitelnou a.s. z důvodu prodloužení lhůty čerpání úvěru 

2) S vyřazením nepotřebného majetku dle seznamu v celkové hodnotě 119.829,-- Kč 

3) Se spolupodílením se s Obcí Družec na kofinancování stavby chodníku Braškov, Valdek – 

Družec 

 

d) stanoví 

Počet členů Zastupitelstva obce Braškov pro volební období 2018-2022 na 15. 

 
 

 

 

     Ing. Vladimír D r á b 

       starosta 

Ověřovatelé: 

Ing. Miroslav   D o k s a n s k ý 

 

Eva   S t ř e l e č k o v á  

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 


