
Usnesení
5. mimořádného zasedání Zastupitelstava obce Braškov,

konaného dne 26. října 2011 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:

a) souhlasí:

1) S rozšířením původního záměru na rekonstrukci OÚ o zateplení fasády a opravu střechy.
2) S výsledkem výběrového řízení na projektanta rekonstrukce a přístavby OÚ vč. 

zateplení fasády a opravy střechy za cenu 99.000,-- Kč vč. DPH a s uzavřením smlouvy 
o dílo s vybraným zhotovitelem.

3) S výsledkem  výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce a přístavby OÚ vč. 
zateplení fasády a opravy střechy“ za cenu 3.382.410,- Kč bez DPH a s uzavřením 
smlouvy o dílo a vybraným zhotovitelem.

4) S uzavřením nájemní smlouvy na ordinaci s MUDr. I. Konečnou.
5) S uzavřením smlouvy o překlenovacím úvěru s Českou spořitelnou ve výši do 5 mil. Kč.
6) S výsledky výběrových řízení na zpracování projektů na akce „Chodník Braškov – 

Kyšice“ a „Prostor pro volnočasové aktivity a komunikace spojující parkoviště“ za cenu 
92.640,-- Kč vč. DPH, resp. 148.800,-- Kč vč. DPH a s uzavřením smluv o dílo s 
vybraným zhotovitelem.

7) S požadavkem  na provedení auditu na investiční akce, na něž byly od r. 2007 získány 
dotace.

8) S nabídkou firmy „Zakládání zeleně“ na ochranný postřik alejí proti škůdcům za cenu 
16.500,-- Kč bez DPH a s uzavřením smlouvy podle této nabídky.

9) Se záměrem obce prodat pozemky č. 1086/5, 1471/2 a st. p. 353 vše v katastrálním 
území obce Doksy.

10) S uzavřením smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro akce 
„Braškov 15 RD poz. č. 258/1, TS, kNN“ a „Braškov – přeložka VN pro Šmíd Václav“ s 
tím, že zastupitelstvo požaduje umístit kioskovou trafostanici co nejzápadněji na poz. č. 
258/1.

11) Souhlasí s řešením otázky tisku map obce po dopracování územního plánu.

b)   pověřuje:

starostu obce 
● k uzavření smluv s vybranými a dnes odsouhlasenými zhotoviteli
● k uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ilonou Konečnou
● k uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru
● k uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o věcném břemenu pro přeložku VN, 

zřízení trafo a rozvody NN pro 15 rodinných domů

ing. Randákovou
● auditem příspěvků poskytnutých obcí 



c) ukládá:  

obecnímu úřadu
● zveřejnit záměr obce prodat pozemky č. 1086/5, 1471/2 a st. 353 v kat. území obce 

Doksy


