
 
Usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 11. 12. 2006 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 
 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení ustavujícího zasedání 6.11.2006 
      2) Zprávu o činnosti rady obce  
 3) Výsledek hospodaření obce k 30.11.2006 
 4) Jmenování inventarizačních komisí 
 
b)   schvaluje: 

1) Jednací řád zastupitelstva obce 
2) 4. změnu rozpočtu obce pro r. 2006 s příjmy a výdaji ve výši 16 674,108 tis. Kč. 
3) Investiční záměr rekonstrukce a úpravy mateřské školy (ve výši 6.988 tis. Kč) 
4) Pro rok 2007 stávající výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 

c) souhlasí 
1) V souladu s ustanovením § 72 zákona o obcích s poskytnutím odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva  podle  nařízení  vlády č. 37/2006 Sb., event. v souhrnu za 
jednotlivé funkce s platností od 1.12.2006 

2) S odměnou v obdobné výši jako neuvolněným zastupitelům i členům komisí, 
zřízených radou obce 

3) S prodlouženímVeřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Kladnem a obcí 
Braškov podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, i pro rok 2007  

4) S pořízením potřebných podkladů pro rozhodnutí o pořízení digitální mapy obce 
 

d) stanoví 
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad tak, že lze uhradit nutné náklady jen ve 
výši cestovného ve veřejných  dopravních prostředcích.Ve zcela výjimečných 
případech lze uhradit náklady na použití vlastního auta jen po souhlasu starosty obce. 

 
e)   ukládá 

  1) starostovi obce 
• potvrdit veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Městskou policií Kladno a 

zajistit její projednání zastupitelstvem města Kladna.     
 2) finančnímu výboru 

• připravit úpravy rozpočtů pro r. 2007 a rozpočtového výhledu do r. 2010 tak, 
aby umožnily dofinancování projektů regionálního operačního programu a 
předložit k projednání 2. veřejnému zasedání zastupitelstva 

3) stavební komisi a komisi ŽP a veř. pořádku 
• připravit a předložit 2. veřejnému zasedání zastupitelstva návrh řešení a 

dopravních opatření na silnici: 
- II/118 v prostoru mateřské školy,  
- III/0063 Valdek – Beroun,  
- III/2012 ul. Dukelská a Sportovců,  
- křižovatka II/118 a II/606 nad Braškovem (kruhový objezd) 

• zveřejnit upozornění občanům na platnost nového stavebního zákona od 1.1.2007 
 
 

Ing. Vladimír   D r á b  
             starosta 

   Ověřovatelé: Petr   S k l e n á ř 
    
                        Tomáš    V o t a v a 
 
   Zapsala: J. Hehejíková    

 


