
Usnesení č. 1
9. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,

konaného dne 19. září 2012 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva
2) Zprávu o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
3) Informaci o změně kronikáře obce

b)  souhlasí
1)   S  uzavřením dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť, týkající se 

zajištění výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
2)   Se záměrem na zřízení podia a zvoničky v prostoru na Háji a objednáním studie od 

arch. Červeného do 40.000,-- Kč
3)   S návrhem na pořízení busty Buška Linharta z Braškova za úhradu 1/3 celkových 

nákladů, tj. asi 23.000,-- Kč bez DPH
4)   S opravou plotu mateřské školy nákladem do 50.000,-- Kč
5)   S uzavřením schválených mandátních smluv na řízení a administraci akcí „Chodník 

Braškov – Kyšice“ a „ Toskánka – bezpečnostní opatření“
6)   S využitím půdního prostoru budovy OÚ podle dnes předložených návrhů

c) schvaluje
1)  Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2012 s tím, že z ní vyplývající údaje budou 

respektovány při nejbližší změně rozpočtu obce na r. 2012
2)  Řešení  majetkoprávních pozemků č. 439, 364/8 a 486 dle předloženého návrhu
3)  Poskytnutí příspěvku obce na nadační koncert ve prospěch Letohrádku Vendula ve výši 

50.000,-- Kč
4)   Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18.4.2011 o nájmu ordinace
5)   Smlouvu o věcném břemenu s ČEZ a.s. pro rozvody elektro NN na pozemky v ulici 

Krátká parc. č. 256/4, 258/41, 258/93 a 258/103
6)   Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 7.4.2011 o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany s Obcí Velká Dobrá
7)   Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18.5.2009 o spolupráci při zabezpečování požární 

ochrany s Obcí Kyšice
  

Ing. Vladimír   D r á b
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