Usnesení
2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 18.2. 2019
v restauraci U Chalupů na Braškově
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného 10.12.2018
2) Informaci o rozpočtovém opatření č. 9, schváleném radou obce
b) schvaluje:
1) Výběr firmy CGB-Consult s.r.o. Praha 4 na poskytnutí služby “Administrace veřejných
zakázek na stavební práce pro Obec Braškov”.
2) Zplnomocnění pro SOLLUCCO s.r.o. k zastupování obce při jednáních souvisejících s
pojištěním
3) Příkazní smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. k zabezpeční přípravy žádosti o dotaci na akci
“Rekonstrukce místní komunikace v obci Braškov”
4) Vypracování a podání žádosti o dotaci na akci : „OBYTNÁ ZÓNA v ul. U Dubu Braškov Valdek“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul - 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.

c) souhlasí
1) s uzavřením DPP s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce, na dobu od 1.3.2019
do 30.4.2019 na přípravu pasportu veřejného osvětlení;
2) s ukončením prac. poměru k 28.2.2019 jako „technický pracovník obce“ a uzavřením nové
pracovní smlouvy s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na dobu neurčitou od
1.3.2019 v rámci projektu „Vítejte v Braškově – Podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci
Braškov“ na druh práce správa a údržba nemovitého a movitého majetku, jejich zařízení,
údržba techniky, strojů a zařízení pořízených v rámci projektu. Platové zařazení dle platných
a účinných obecně závazných právních předpisů.
3) s uzavřením nové pracovní smlouvy od 1.3.2019 na dobu neurčitou, která nahrazuje
pracovní smlouvu ze dne 1.11.2013 s p. T. Votavou, členem zastupitelstva obce, na druh
práce „technický pracovník obce Braškov“ na 20 hodin týdně a „technický pracovník pro
jednotku SDH“ na 20 hodin týdně. Platové zařazení dle platných a účinných obecně
závazných právních předpisů.
4) s uzavřením DPP s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na rok 2019 na vedení
obecní kroniky.
d) určuje funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn
Zastupitelstvo obce Braškov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), určuje, že:
člen Zastupitelstva obce Braškov bude s účinností k 1. březnu 2019 funkci předsedy stavební
komise zřízené Radou obce Braškov v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích
vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva s tím, že odměňování takto uvolněného člena
zastupitelstva se bude řídit platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.

e) ukládá starostovi obce
V řízení o zrušení části opatření obecné povahy vedeném před Nejvyšším správním soudem
pod sp. zn. 8 As 28/2019 nadále intenzivně spolupracovat s advokátní kanceláří PELIKÁN
KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., IČO: 275 92 936.
f) pověřuje starostu obce
K podepsání a všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a
zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení.
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