Usnesení
7. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 10.2. 2020
na Obecním úřadě Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2019
2) Informaci o rozpočtových opatřeních č. 12 a 13, schválených radou obce
b)

schvaluje:
1) Aktualizaci Programu rozvoje obce z února 2020
2) Vypracování a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: "Realizace
šaten na stadionu Jaroslava Valeše" z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul - 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
3) Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s.o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-6025004/08; stavba Braškov p.č. 95/20-28 – nové ved. kNN 9RD
4) Smlouvu s Městem Unhošť o poskytování pečovatelské služby.
5) Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby
“Úprava vodního režimu v povodí Černého potoka, k.ú. Braškov” s firmou Atelier
M.A.A.T., spol. s r.o. za cenu 310.000,-- Kč.
6) Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na stavbu “Realizace šaten na stadionu J.
Valeše” se firmou Kostav, spol. s r.o. za cenu 1.301.428,-- Kč vč. DPH .
7) Přijetí finančních darů a darovací smlouvy od firem a osob v celk. výši 80.000,- Kč.

c)

souhlasí
1) s uzavřením kupní smlouvy na odprodej oddělených částí pozemku p.č. 377/2 dle geom.
plánu č. 899-79/2019
2) s uzavřením smlouvy o pronájmu restaurace Pod Hvězdičkami
3) s uzavřením smlouvy o zřízení Dobrovolného svazku obcí Kladensko a jeho stanovami
4) s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na pozemek p. č. 50/15 v k.ú. Braškov
5) s uzavřením Dohody o provedení práce se Š. Pilátovou, členkou zastupitelstva obce, na rok
2020, na rozvoz obědů
6) s uzavřením Dohody o provedení práce s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce,
na rok 2020, na stavební dozor

d)

pověřuje starostu obce
K podepsání smluv a všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a
zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení.

Ing. Vladimír D r á b
starosta
Ověřovatelé:
Pavel S t á d n í k
Petr Š t ě p á n
Zapsala: Jarmila Hehejíková

