
Usnesení 
3. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného dne 20. června 2011 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:

a)   bere na vědomí:

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva
2) Zprávu o hospodaření obce k 31.5.2011
3) Informaci o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
4) Informaci starosty obce o stavu projednání dokumentace EIA akce „Likvidace odpadů 

vakuovou pyrolýzou na V. Dobré
5) Výsledek kontroly Finančního úřadu Praha – západ na vybraných akcích, dotovaných ze 

státního rozpočtu a žádost o prominutí sankcí

b)   schvaluje:

1) Závěrečný účet obce Braškov za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce s výhradou
- nápravné opatření: bylo splněno zveřejněním záměru o pronájmu nemovitosti č.p. 31 

2) smlouvu na údržbu keřového a stromového patra se zhotovitelem „Zakládání a údržba 
zeleně“ na 118.431,60 Kč

c) souhlasí:

1) S doplněním zeleně v části obce Toskánka podle předloženého návrhu a uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem na Kč 98.907,-- .

2) S doplněním zeleně na dětském hřišti na Háji podle předloženého návrhu a uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem na Kč 234.865,-- .

3) Se zřízením elektropřípojky v areálu pro volnočasové aktivity a uzavřením smlouvy se 
zhotovitelem na Kč 120.210,-- bez DPH.

4) S úhradou dodatečných prací a víceprací na akci  Toskánka – dokončení infrastruktury 
ve výši Kč 650.431,-- vč. DPH.

5) S úhradou dodatečných prací na akci „Rekonstrukce ul. Krátká“ ve výši Kč. 128.672,-- 
bez DPH.

6) S návrhem na zřízení a rozšíření ordinace v objektu OÚ Braškov a úhradou nákladů v 
předpokládané výši do 800 tis. Kč.

7) S odkoupením pozemků, uvedených v nabídce Pozemkového fondu ČR z 27.5.2011.
8) S odkoupením části pozemků č. 292/4 a 292/2 v k.ú. Braškov v rozsahu cca 100 m2 za 

cenu do 1.500,-- Kč/m2 nebo se zřízením věcného břemene na těchto pozemcích a 
komunikace na pozemku p.č. 258/84

9) S odvoláním ing. V. Machovské z komise ŽP podle návrhu předsedy komise ing. J. 
Kolrusze.

d)   pověřuje:

starostu obce k uzavření smluv a dodatků u dnes schválených akcí.


