
 
Usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 19. 3. 2007 na OÚ Braškov 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a)   bere na vědomí: 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. veřejného zasedání  dne 11.12.2006 
2) Informaci o činnosti rady obce  
3) Rozhodnutí rady obce o jmenování ing. J. Kolrusze předsedou komise životního 

prostředí místo MUDr. Musilové, která požádala o uvolnění z této funkce 
 
b)   schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce r. 2006 – bez výhrad 
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 – bez výhrad 
3) 1. změnu rozpočtu obce na r. 2007 s příjmy a výdaji ve výši 15.944.753,-- Kč. 

Rozpočet je vyrovnaný. 
4) Rozpočtový výhled na r. 2007-2010, předpokládající vyrovnané rozpočty 
 

c) deleguje 
místostarostu  p. Františka Haase jako zástupce obce na valné hromadě VKM, která se 
bude konat v květnu t.r. a jako náhradníky p. Otakara Hlavína a Františka Kyllara 
 

d) souhlasí 
1) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Unhošť a Obcí Braškov 

k zajištění výkonu úkolů v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

2)   s přijetím dotací: 
• od Ministerstva financí ČR na stavební úpravy MŠ ve výši 6.500 tis. Kč 
• od Středočeského kraje na: 

- úhradu části úroků z úvěru ve výši                32 tis. Kč 
- rekonstrukce komunikace K Háji ve výši   200 tis. Kč 
- od ČEZ (nadace) na obnovu dět. hřiště ve výši  300 tis. Kč, 
s tím, že obec uhradí případné náklady do výše rozpočtů jednotlivých akcí. 

       3)    s předloženým návrhem na doplnění Programu obnovy venkova  
4)    s uzavřením smlouvy s ing. Dvořákem na zpracování digitální mapy obce za cenu   

cca 200.000,-- Kč 
5)    se zahájením přípravných prací na výběru a zpracování návrhu tras cyklostezek a 

podkladu pro jejich financování z Regionálního operačního programu.  
 
 
 
e)   ukládá 

  1) starostovi obce 
• zajistit urychleně předložení podrobné žádosti o dotaci a přípravu výběrového 
řízení  a vytvořit předpoklady pro realizaci dotovaných stavebních úprav MŠ 
Braškov tak, aby proběhly v měsících červnu – září 2007 

 
 
 

Ing. Vladimír    D r á b 
             starosta 

Ověřovatelé: 
 
Zdeněk   P o k o r n ý 
 
Ing. Jana   P o š m o u r n á 
 
Zapsala: J. Hehejíková 


