
Usnesení 
21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,  

konaného dne 29. září  2014 v restauraci U Chalupů na Braškově 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a) volí 
 návrhovou komisi ve složení předseda: Ing. Doksanský, členové Ing. Dolejšová, Bečka  
 
b) bere na vědomí 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 20. zasedání zastupitelstva dne 29.7.2014 
2) Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.8.2014 
3) Informaci o přípravě komunálních a senátních voleb 
4) Informaci o personálních záležitostech  v MŠ 

 
c) schvaluje 

1) Aktualizovaný Program výstavby obce  
2) Kupní smlouvu o prodeji poz. st. č. 506 společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
3) Nákup dvou trezorů 
 

d) souhlasí: 
1) S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ ve výši 1.000.000,-- Kč  
2) S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace na akci  „Revitalizace lesoparku Háj“ ve výši 1.573.093,-- Kč. 
3) S výsledkem výběrového řízení na zhotovitele pilotního projektu "Aplikace EVVO při 

prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné části území 
v rámci přípravy, projednání a realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace obce 
Braškov" společností ECODIS s.r.o. za 738.100,-- Kč vč. DPH 

4) S výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity 
MŠ“ – firmu HORA COMPANY s.r.o. za cenu 7.631.004,-- Kč vč. DPH. 

5) S výsledkem výběrového řízení na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ firmou 
KOSTAV s.r.o. za 2.715.716,-- Kč bez DPH. 

6) S výsledkem výběrového řízení na tech. dozor investora Ing. J. Rysem 
7) S úhradou víceprací na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cest. ruchu v obci 

Braškov“ ve výši 855.520,-- Kč bez DPH. 
8) S úhradou víceprací na akci „Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro pěší“ firmě 

Silnice TS s.r.o. za zřízení vjezdů ve výši 949.806,-- Kč bez DPH a firmě Josef Votava za 
nové veřejné osvětlení ve výši 105.000,-- Kč bez DPH. 

9) S výběrem administrátora akce „Snížení prašnosti v obci Braškov“ ing. T. Hlavatým za 
částku 48.000,-- Kč. 

 
 
 
 
 
 

        Ing. Vladimír   D r á b 
                       starosta 
 

Ověřovatelé: 
Štěpánka   P i l á t o v á 
 
 
Tomáš   V o t a v a 
 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 


