
 
Usnesení  

11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 23.2.2009 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Aktuální informaci  o stavu přípravy rozhodujících investičních akcí v r. 2009, 
přednesenou starostou obce 

2) Že krajský úřad zrušil územní rozhodnutí na akci „Obytný park Pletený Újezd“a 
vrátil věc  k novému projednání 

 
b)   souhlasí: 

1) u akce „Volnočasové aktivity“ s vypsáním soutěže na 
– administrátora projektu, který zpracuje žádost o dotaci  
– dodavatele projektu 
– dodavatele projektu komunikací 

2) s úhradou nákladů ve výši 258 tis. Kč na dokončení dokumentace akce „Cyklostezka 
Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice a projednání územního rozhodnutí 

3) s úhradou nákladů ve výši 75 tis. Kč  na pořízení dmychadla u ČOV náhradou za 
havarované zařízení 

4) s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektu územního systému ekologické 
stability s ing. Morávkovou v ceně 60 tis. Kč 

5) s bezúplatným převodem pozemku č. 366 od Pozemkového fondu ČR 
6) s rekonstrukcí dětského hřiště V Jezerech 
7) s vypsáním soutěže na administrátora, který vysoutěží návrh na zhotovitele 

uměleckého díla – pomník v Braškově 
 
c) schvaluje: 

1) Výsledek hospodaření obce k 31.12.2008 s přebytkem ve výši 2.776.112,64 Kč 
2) Výsledky výběr. řízení akce „Revitalizace návsí“ na 

– autorský dozor – ing. Červený (100 tis. Kč) 
– právní služby – JUDr. Sršeň (57 tis. Kč) 
– inženýrská činnost a techn. dozor – Hora Real s.r.o. (575 tis. Kč) 

3) Interní směrnici, upravující archivaci dokumentace k projektům financovaným 
z Regionálního operačního  programu 

4) Rozšíření věcného břemene pro zřízení el. přípojky p. Čecha na poz. č. 61/41 
 
d) konstatuje: 

– že v případě zajišťování geodetických prací ing. Dvořákem, nyní zaměstnancem 
ČNES a.s. nejde o střet zájmů starosty obce ing. Drába a zastupitele p. Horáka, jak 
jej má na mysli ustanovení § 83 zákona o obcích. 

 
e) ukládá:   starostovi obce 

– uzavřít smlouvu na zpracování projektu ÚSES s ing. Morávkovou 
– uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli akce „Braškov – revitalizace návsí“ na 

autorský dozor (ing. Červený), právní služby (JUDr. Sršeň) a inž. činnost  a tech. 
dozor investora (Hora-Real s.r.o.) 

– vypsat soutěž na akci „Braškov – volnočasové aktivity“ na administrátora 
projektu,  na dodavatele projektové dokumentace a dokumentace komunikací 

– vypsat soutěž na administrátora soutěže na zhotovitele uměleckého díla – pomníku 
v Braškově 


