
Usnesení
6. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,

konaného dne 19. prosince 2011 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí

1) Vzdání se mandátu ing. Miloslavy Vostré
2) Zprávu o kontrole plnění 4. a 5. zasedání zastupitelstva obce
3) Informaci o hospodaření obce k 30.11.2011
4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2011 ze dne 27.10.2011
5) Zprávu o průběhu akcí „Programu výstavby“ z 21.11.2011

b) schvaluje
1)   4. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 18.806.433,-- Kč a výdaji 

20.997.270,-- Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán výsledkem hospodaření v r. 2010.
2)   Rozpočet obce na r. 2012 s příjmy ve výši 12.975.000,-- Kč a výdaji ve výši 

12.243.000,-- Kč
3)   Novelu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 4/2005, kterou se upravují poplatky za svoz a 

likvidaci odpadů v souladu s nárůstem DPH

c) volí
1)  členem zastupitelstva obce p. Jiřího Sochnu
2)  předsedkyní kontrolního výboru pí. Štěpánku Pilátovou
3)  členem finančního výboru p. Bohumila Bečku

d)  souhlasí
1)   S uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu hřbitova v M. Přítočně a úhradou příslušného 

podílu nákladů na rekonstrukci a provozních nákladů pro rok 2011 ve výši do 50.000,-- 
Kč

2)   S odkupem pozemků č. 78/38, č. 280 a č. 400 za celkovou cenu 154.340,-- Kč od Aelia 
Property

3)   Se zpětným odkupem části pozemku č. 258/102 kudy je veden plynovod a jeho 
ochranné pásmo za cenu, za jakou byl obcí pozemek prodán vč. nákladů, souvisejících s 
odkupem

4)   S prodejem obecních pozemků v k.ú. Doksy č. poz. 1086/5 o výměře 85 m2 za cenu 
10,-- Kč/m2 podle jediné nabídky p. Filipa a pozemek st. č. 353 o výměře 76 m2 za 
cenu 40,-- Kč/m2 podle jediné nabídky od Obce Doksy vč. nákladů souvisejících s 
prodejem

5)   S uzavřením smlouvy o zřízení věc. břemene cyklostezky na pozemcích obce s 
Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.

6)   Se záměrem obce na oslovení zhotovitelů na výměnu svítidel veř. osvětlení



e)  ukládá
starostovi obce
uzavřít schválené smlouvy 
➢o výpůjčce na hřbitově M. Přítočno, 
➢o dnes schválených odkupech a prodeji pozemků a 
➢o zřízení věcného břemene na cyklostezku Kladno – M. Kyšice na pozemcích obce
radě obce
pokračovat v jednání s AELIA PROPERTY o možnosti prodeje pozemku č. 392/1 
ul. V  Dubinách


