
Usnesení  
10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 15.12.2008 na OÚ Braškov 

 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 8 a 9. zasedání a činnosti rady obce 
2) Informaci o stavu přípravy akcí pro rok 2009, zejména „Revitalizaci návsí“ a  

„Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá“ 
3) Výsledek hospodaření obce k 30.11.2008 
4) Informaci o stavu přípravy stavby kruhového objezd na křižovatce silnic I6/H a 

II/118  
 

b)   souhlasí: 
1) s prodejem obecních pozemků:  

• p.č.  258/11 o výměře 1460 m2 p. ing. Petru Vackovi za cenu 3.359.460,-- Kč 
• p.č. 258/102                1104 m2 p. ing. Petru Vackovi za cenu 2.540.304,-- Kč 
• p.č. 365/4                        84 m2 firmě Stavimat      za cenu      25.200,-- Kč   

   
2) s vystoupením obce ze svazku Mikroregionu Bratronice a Srdce Čech 
3) se zadáním stavby „Revitalizace návsí“ vybranému zhotoviteli firmě Klika-Dvořák 

s.r.o. Kladno. 
4) se zřízením jednotného informačního systému doplněného o nové vývěsní tabule na 

návsích a s doplněním klempířských prací na MŠ firmám Adsum za 89.102,-- Kč a 
Fiedler za 51.000,-- Kč 

5) s pověřením výkonem stavebního dozoru na akci „Splašková kanalizace Valdek“ firmu 
Forstav – Zdeňka Veselá. 

6) s odkupem pozemků v lokalitě „Háj“ p. č. 245/4, 245/7, 245/8, 280, 243/71 a pův.p.č. 
244/2 a 244/1 

7) s pořízením nových vlajkových stožárů na budově OÚ 
8) s odvedením dešťových vod z areálu Stavimat přes obecní pozemek č. 47/2 při  

dodržení podmínek vodohospodářského povolení této akce a s přípravou a předložením 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro firmu Stavimat před jejím odsouhlasením na 
příštím zasedání zastupitelstva 

9) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s p. V. Čechem, týkající se obecního 
pozemku č. 76/3, pro účel vybudování nové el. přípojky 

10) s prodejem požární cisternové stříkačky Š 706 a nákladního vozidla Praga V3S 
11) se zveřejněním záměru obce na prodej pozemku č. 258/36 o výměře 23 m2 za 

podmínek stanovených komisí životního prostředí a za min. cenu 200,-- Kč/m2 
12) se zveřejněním záměru obce na prodej pozemku č. 179/1 o výměře 1554 m2 za min. 

cenu 1.650 Kč/m2 
13) s uzavřením smlouvy o dílo s ing. Morávkovou na zpracování projektu krajinné 

infrastruktury v katastru obce pro práce na změně územního plánu 
 
 c)  schvaluje: 

– rozpočet obce na rok 2009 s příjmy a výdaji ve výši 41.600.000,-- Kč. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný. 

– 3. rozpočtovou změnu pro rok 2008  
– Zrušení pohledávky obce na domovní dani ve výši 116.861,-- Kč pro nedobytnost 
– Ocenění pozemků dle darovací smlouvy od PF ČR –  části místních komunikací 

p.č. 47/2, 76/4 a 245/1 á 20,-- Kč/m2 
 
d) stanoví: 

– ceny za likvidaci a svoz domovního odpadu pro I. pololetí 2009 v této výši za 
známky: 
červená (svoz 1x týdně)    800,-- Kč 
zelená (1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto) 750,-- Kč 
žlutá (1x za 2 týdny)    500,-- Kč 
bílá (jednorázová)      60,-- Kč 

 



 
 
e) ukládá:   radě obce 

• zajistit zprostředkování odkupu pozemků č. 245/4, 245/7, 245/8 a 280, které dosud 
vlastní Státní statek Křivoklát v likvidaci  

• zajistit zprostředkování odkupu pozemků 243/71 a pův. p.č. 244/2 a 244/1 
 
 
 

Ing. Vladimír   D r á b 
           Starosta 
 
 
 
 


