Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

41
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 21. 10. 2020 v 16.20 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 41.2020/RO ze dne 21. 10. 2020

02.41.2020/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 04/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
kterým se od 1. 1. 2021 poplatek zvyšuje na 450 Kč/poplatníka.
03.41.2020/RO
Rada obce
schválila
Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Branka u Opavy, příspěvkové organizace, za školní rok 2019/2020.
04.41.2020/RO
Rada obce
schválila
pokácení 2 ks dřevin Alnus glutinosa (olše lepkavá) dvojkmen, rostoucí na pozemku parc. č. 421/1, OK
95 a 105 cm, a Tilia cordata (lípa srdčitá), parc. č. 443/4 a 700, obvod kmene 185 cm, k. ú. Branka u
Opavy, obec Branka u Opavy, z důvodu ohrožení provozu blízkého sportovního areálu, kde je značný
provoz dětí a sportujících občanů. Dále „Hodnocení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č.
421/1 a 443/4 a 700, k. ú. Branka u Opavy, zpracované Ing. R. S. dne 12. 10. 2020.
05.41.2020/RO
Rada obce
a) Vzala na vědomí
žádost opatrovance M. E., bytem Branka u Opavy, o změnu opatrovníka, skutečnost nařízeného
soudního jednání na den 22. 10. 2020 u Okresního soudu v Opavě;
b) pověřila
starostu obce v rámci soudního projednání přednesením nesouhlasného stanoviska obce s převzetím
opatrovance M. E. do opatrovnické péče z důvodu nedostatečných personálních kapacit Obecního
úřadu Branka u Opavy.
06.41.2020/RO
Rada obce
schválila
nabídku společnosti ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, na zpracování a podání
dotační žádosti na rekonstrukci a rozšíření obecního úřadu pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“
předkládaný do výzvy MMR PORV- DT 117d8210E, za cenu 78 650 Kč vč. DPH, když 20 000 Kč bez DPH
je splatných k datu předložení žádosti o dotaci a 45 000 Kč bez DPH po doporučení projektu
k financování ze strany poskytovatele dotace. Rada obce dále schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, a ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída
87/2, 737 01 Český Těšín, na zpracování žádosti o dotaci pro tento projekt.
07.41.2020/RO
Rada obce
pověřila
na základě doporučení stavební komise zastupitele zodpovědného za komunikaci s pořizovatelem
územního plánu a současně starostu obce, aby oslovil majitele parcel v lokalitě BI-Z7 a vyzval je
k realizaci geologického průzkumu uvedené lokality s odkazem na cenovou nabídku společnosti K - GEO
s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava za cenu 81 494 Kč vč. DPH.
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08.41.2020/RO
Rada obce
Vzala na vědomí
zahájení přípravy rozpočtu pro rok 2021 a stanovení výše dotace klubům a zájmovým sdružením na
základě doporučení finančního výboru.
09.41.2020/RO
Rada obce
schválila
darovací smlouvu mezi Ing. J. H., Bílovecká, 747 06 Opava a Obcí Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží
54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., na finanční dar ve
výši 8000 Kč, který bude použit na pořízení sochy osla do obecního betléma.
10.41.2020/RO
Rada obce
schválila
finanční dar ve výši 1000 Kč Mobilnímu hospici Andělé stromu života p.s., sídlem Kostelní 71/37,
741 01 Nový Jičín.

Zpracoval:

Ověřili:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D. v.r.
starosta obce

Mgr. Michal Zajíček v.r.
místostarosta obce

Ing. Pavlína Bohdalová v.r.
radní obce

Pozn.: Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Plné znění
tohoto usnesení je k dispozici na OÚ Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy.
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