
 
Usnesení č. 1 

19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 
konaného dne 30. června 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově 

 
 
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
a) bere na vědomí 

1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 17.  a 18. zasedání zastupitelstva 
2) Zprávu o hospodaření obce k 31.5.2014 

 
b) schvaluje 

1) 3. změnu rozpočtu obce na r. 2014 s příjmy ve výši 27.200.800,-- Kč a výdaji ve výši 
31.210.500,-- Kč. Schodek rozpočtu 4.009.700,-- Kč bude uhrazen z přebytku 
hospodaření z minulých let ve výši 4.315.600,-- Kč. 

2) Aktualizaci Programu výstavby pro r. 2014 
3) Návrh rady obce na stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období na 

15 zastupitelů 
4) Výběr zhotovitele akce „Braškov – lokalita Toskánka - Komunikace pro pěší“ firmu 

SILNICE TS s.r.o. Voznice¨ 
5) Výběr zhotovitele na zpracování dokumentace akce „Komunikace pro pěší Braškov, 

Valdek – Velká Dobrá“ firmu  Projekce dopravní Filip s.r.o. Roudnice nad Labem 
6) Výběr administrátora ing. Tomáše Hlavatého na akce „Nové výsadby zeleně a obnova 

cesty z Braškova do Kyšic“ a „Úprava veř. prostranství v obci Braškov – doplnění 
zeleně“  

7) Výběr zhotovitele akce „Galerie pod širým nebem“ firmu TAROS  TSK s.r.o. 
8) Výběr administrátora ing. Markétu Landovou Ph.D. na akci „Stavební úpravy a 

rozšíření kapacity MŠ“ 
 
c) souhlasí 

1) S poskytnutím sponzorského daru na 4. ročník festivalu „Valdecký háj“ ve výši 
50.000,-- Kč 

2) S prodejem poz. č. 258/17 pod trafostanicí KL 5258 Braškov, U Dubu, ve výměře asi 
12 m2 za cenu 250,-- Kč/m2 

3) Aby vedení obce jednalo s vedením družstva JEDNOTA  s.d. o odkoupení stávající 
prodejny COOP v Braškově do výše 3,5 mil. Kč 

4) Se směnou pozemků s manželi Brejníkovými pro stavbu komunikace pro pěší 
Valdek – V. Dobrá 

5) S uzavřením dílčí mandátní smlouvy na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ 
s firmou M-FINANCE s.r.o. Praha 

6) S případným navýšením finanční spoluúčasti obce při financování akce „Výtvarná 
dílna pro děti a dospělé“ 

7) S provedením poptávky na překlenovací úvěr pro financování dotovaných akcí 
Programu výstavby do úvěrového rámce 20 mil. Kč 

8) Se zpracováním dokumentace na rekonstrukci objektu na hřbitově M. Přítočno 
v souladu s návrhem starostů obcí Braškov, Pl. Újezd, V. Přítočno a M. Přítočno 

9) S návrhem dílčí mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele 
akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov s firmou M-FINANCE s.r.o. 
Praha 

 



 
d)  nesouhlasí 

1) S odkoupením pozemků podle požadavku ing. Čermákové, i když to znemožní 
rekonstrukci ul. U Dubu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing. Vladimír   D r á b 
                       starosta 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 
Jiří   S o c h n a 
 
 
Tomáš    V o t a v a 
 
 
 
 
Zapsala: Jarmila Hehejíková 

 


