
Usnesení 
17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 29.3.2010 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo obce po projednání:
a)   bere na vědomí:

1) Výsledek hospodaření obce k 31.12.2009 s přebytkem 6.623.073,06 Kč
2) Informaci o průběhu a slavnostním ukončení akce „Braškov – revitalizace návsí“
3) Informaci o podání žádosti o dotaci na sběrné místo odpadu podle usnesení 16. 

zasedání zastupitelstva s tím, že náklady bude nutné navýšit o přeložku elektro 22 kV 
za 560.000,-- Kč

4) Informaci o zřízení kruhového objezdu nad Obcí Braškov

b)   souhlasí:
1) S kontrolou plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva
2) S navýšením kapacity MŠ Braškov na 42 míst, s přednostním přijímáním dětí, 

bydlících v obci a s doplněním vybavení MŠ v celkové hodnotě 92.800,-- Kč.
3) S doplněním vybavení obecního úřadu o tiskárnu s příslušenstvím a LCD monitor 

v celkové hodnotě 31.714,-- Kč.
4) Se zřízením věcného břemene pro kabel O2 v lokalitě V Jezerech a potvrzením 

smlouvy.
5) S nabídkou na údržbu veřejné zeleně firmy „Zakládání a údržba zeleně“ za 98.693,-- 

Kč/rok a s uzavřením smlouvy.
6) S realizací akce „Cyklostezka Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice- I.etapa“, 

s podáním žádosti o dotaci na tuto akci na SFDI a se závazkem finanční spoluúčasti 
obce, jak odsouhlasila rada obce za účasti zastupitelů dne 15.3.2010.

7) S úhradou zálohy ve výši 450 tis. Kč na akci Revitalizace polních cest a zeleně.

c) schvaluje:
1) Předložené zadání územního plánu Obce Braškov a souhlasí s návrhem vyhodnocení 

došlých stanovisek, podnětů a připomínek, uplatněných v návrhu zadání
2) Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou v zadání územního plánu s doplněním o 

využití pozemku č. 258/1 v k.ú. Braškov podle stávající územně plánovací 
dokumentace, jak je požadováno v připomínce č. 18.

3)  První změnu rozpočtu na rok 2010 s celkovými příjmy 44.419.473,06 Kč a výdaji ve 
výši 44.419.473,06 Kč. Rozpočet je vyrovnaný.

4)  Prodej 46.162 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno Mělník za cenu 100,-- Kč za 1 
akcii městu Kladnu a uzavření smlouvy mezi Obcí Braškov a Statutárním městem 
Kladnem.

5)  Prodej pozemkové parcely č.parc. 61/53 – orná půda a pozemkové parcely č. parc. 
240/2 – ostatní plocha, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 240 – 
ostatní plocha podle geometrického plánu č. 558-97/2009 vyhotoveného Ing. 
Emiliánem Dvořákem, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 
Ing. E. Dvořákem, č. 100/2009, vše katastrální území Braškov, společnosti Vodárny 
Kladno – Mělník, a.s. IČ 46356991, se sídlem U vodojemu 3085, Kladno 4 za kupní 
cenu 2081,-- Kč.
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