Usnesení
14. zasedání ZO Braškov, konaného dne 20. září 2021 od 16,00 hodin
na otevřeném prostranství u pódia na Háji (lesopark Valdek)
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí
1) Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.8.2021
2) Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7 na rok 2021, schválená radou obce
3) Informaci k návrhu na usnesení o pořízení Změny č. 2 územního plánu Braškov
4) Informaci o rozpočtu stavebních prací a dodávek na restauraci „Na Valdeku“
b) schvaluje
1) Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021
2) Aktualizaci Programu rozvoje obce ze září 2021
3) Uzavření smlouvy na zpracování Změny č. 2 ÚP Braškov s projektantem Ing. arch. Miličem
Maryškou za cenu 68.000,-- Kč bez DPH
4) Aktualizaci Plánu rozvoje sportu obce Braškov 2020-2025
5) Uzavření kupní smlouvy s dodavatelem cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH
s firmou DOBRÁCI s.r.o. za cenu 1.367.300,-- Kč vč. DPH
6) Provozní řád sálu restaurace „Na Valdeku“
7) Provozní a výpůjční řád areálu v lesoparku na Háji.
8) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
kabelového vedení NN v ul. V Podlískách na pozemku p.č. 61/35 s firmou ČEZ Distribuce, a.s,
zastoupenou firmou KS montáže spol. s r.o.
9) Přijetí finančních darů na country festival Valdecký Háj v celkové výši 71.000,-- Kč.
10) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 100.000,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje na vybavení jednotky SDH
11) Bezúplatný převod pozemků p.č. 95/13, 95/14 a 410 v k.ú. Braškov od ÚZSVM obci
12) Záměr na prodej plošiny AVIA MP16 a uzavření kupní smlouvy s firmou Autojeřáby Kladno
s.r.o. za cenu 140.000,-- Kč vč. DPH
13) Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky pořádané Obcí
Braškov
14) Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Obcí Kyšice za účelem realizace
projektu „Braškov-Valdek: Chodník podél silnice III/0063“
15) A bere na vědomí povinnost zajištění výše vlastního podílu žadatele na financování akce s
názvem "SPORTOVIŠTĚ U RYBNÍKA - BRAŠKOV" s využitím dotačního titulu od NSA
"Specifická výzva 11/2021 - Regiony 2021 nebo VÝZVA č. 8/2021 Kabina 2021". Vlastní
prostředky představující 30 % z celkových způsobilých výdajů a případné nezpůsobilé výdaje
budou poskytnuty z rozpočtu (účtu) obce ve formě peněžního plnění.
c) souhlasí
1) S navýšením příspěvku MŠ na provoz o 50.000,-- Kč na školní rok 2021/2022
2) S uzavřením smlouvy o umístění Z-BOXU na pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Braškov
3) S převodem finančních darů na festival Valdecký léto ve výši 88.000,-- Kč do roku 2022
d) rozhodlo
• V souladu s ustanovením § 6 odst. (5) stavebního zákona za použití § 55 odst. (3) a ve spojení
s § 55a odst. (2) téhož zákona o pořízení Změny č. 2 územního plánu Braškov a jejím obsahu
• A schvaluje, aby určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 2 ÚP
Braškov byl starosta obce Ing. Vladimír Dráb

e) pověřuje starostu obce
podpisem smluv a ke všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a
zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení

Ing. Vladimír D r á b
starosta
Ověrovatelé:
Petr Š t ě p á n
Tomáš V o t a v a
Zapsala: Jarmila Hehejíková

