
Usnesení 
6. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 25. listopadu 2019 v restauraci U Chalupů na Braškově 

 

Zastupitelstvo obce po projednání: 

a) bere na vědomí: 

1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.10.2019 

2. Informaci o změnách rozpočtu obce č. 8, 9 a 10 na rok 2019, schválených radou obce 

 

b) schvaluje: 

1. Rozpočtové opatření č. 11 z důvodu přijaté dotace a změn mezi paragrafy 

2. Rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 15.920.000,-- Kč a výdaji ve výši 

25.920.000,-- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů z minulých let. 

3. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5.437.000,-- Kč a 

a rozpočtový výhled na r. 2021 s příjmy a výdaji ve výši 5.642.000,-- Kč a na rok 2022 

s příjmy a výdaji ve výši 5.748.000,-- Kč 

4. Uzavření veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2020 o poskytnutí dotace SK Braškov, 

zapsaný spolek:  

• na celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145.000,-- Kč;  

• na provoz víceúčelového hřiště ve výši 20.000,-- Kč;  

• na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši  205.000,-- Kč 

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí dotace SDH Braškov na provoz a 

výdaje kolektivů mladých hasičů ve výši 220.000,-- Kč 

6. Darovací smlouvu o poskytnutí výtěžku z veřejné sbírky ve výši 155.890,-- Kč Letohrádku 

Vendula, zapsaný spolek 

7. Aktualizaci Programu rozvoje obce z listopadu 2019 

8. Přijetí finančních darů a darovací smlouvy od firem a osob v celk. výši 60.000,-- Kč 

9. Kupní smlouvu s p. K. Poubou na oddělenou část pozemku p.č. 430/4 o výměře 16 m2, 

vyčleněnou z pozemku parc.č. 430/3 v k.ú. Kyšice, za cenu 2.000,-- Kč 

10. Kupní smlouvu s p. M. Frantou na oddělenou část z pozemku p.č. 425/13  o výměře 44 m2, 

vyčleněnou z pozemku parc.č. 425/12, za cenu 5.500,-- Kč 

11. Kupní smlouvu na pozemky p.č. 284/5, 284/6 a 11/10 v k.ú. Braškov za dohodnutou cenu 

1.550.000,-- Kč 

12. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení poplatku za komunální odpad 

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě s AVE Kladno č. 2015/3/06 

14. 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 – Podpora 

obnovy místních komunikací 

15. Dodatek ke smlouvě o pronájmu objektu s SK Braškov, z.s. a Konprax, s.r.o. 

16. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED na stavební práce „Obytná zóna v ul. U Dubu 

Braškov – Valdek“ za cenu 6.873.362,30 Kč vč. DPH. 

17. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele společnost IMK Kladno s.r.o. na projektovou 

dokumentaci „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Braškov“ za cenu 169.400,-- Kč 

vč. DPH 

18. Smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN  

19. Členství Obce Braškov a stanovy Dobrovolného svazku obcí Kladenska 

20. Kupní smlouvu na odkup restaurace Pod Hvězdičkami za dohodnutou cenu 4.500.000,-- Kč 

 

 

 



c) souhlasí: 

1. S přijetím dotace ve výši 450.000,-- Kč na nákup dopravního prostředku pro jednotku SDH 

Braškov  a  zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenu a poskytnutou dotací do plné 

výše z vlastních zdrojů 

2. Se zveřejněním záměru na odprodej oddělených částí  pozemku parc.č. 377/15, 377/16 a st. 

572 o celkové výměře 17 m2, vyčleněných z pozemku parc.č. 377/2 v k.ú. Braškov dle GP 

3. S bezúplatným převodem oddělených částí pozemků parc. č. 390/8, 390/9, 390/10, 

390/11 vyčleněných z pozemků p.č. 390/1, 390/7 v k.ú. Braškov a oddělené části 

pozemku parc.č. 1399/19 vyčleněné z pozemku p.č. 1399/3 v k.ú. Velká Dobrá od Stč. 

kraje a oddělených částí pozemků parc.č. 1489/4 a 1489/10 vyčleněných z pozemků p.č. 

1489/4, 1489/5, 1489/6, 1489/7 v k.ú. Velká Dobrá od Ředitelství silnic a dálnic. 

4. S uzavřením Dohod o provedení práce s Ing. H. Vaitovou a J. Petákem, členy 

zastupitelstva obce,  na provedení kontroly hospodaření s majetkem a fin. prostředky 

v MŠ Braškov a odměnou ve výši á 1.000,-- Kč. 

5. S navýšením min. výše ročních fin. prostředků a uzavřením Dodatků ke Smlouvám o 

spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcemi:  Kyšice na 20.000,-- Kč a Velká Dobrá 

na 30.000,-- Kč. 

 

d) pověřuje: 

 starostu obce podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv a dodatků ke smlouvám 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Vladimír   D r á b 

starosta 

 

 

Ověřovatelé 

Ing. arch. Kateřina   D o l e j š o v á 

 

JUDr. Daniel   V i d u n a 

 

 

Zapsala: Jarmila Hehejíková 

 


