Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

43
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 18. 11. 2020 v 16.15 h
v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 43.2020/RO ze dne 18. 11. 2020

02.43.2020/RO
Rada obce
schválila
sponzorský dar ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, sídlem
Bartošovice č.p. 146, 742 54 Bartošovice, ve výši 1000 Kč.
03.43.2020/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení rozpočet obce pro rok 2021.
04.43.2020/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce ke schválení střednědobý rozpočet obce pro léta 2022-2023.
05.43.2020/RO
Rada obce
schválila
Slezskému svazu tělesně postižených Hradec nad Moravicí z.s. poskytnutí 100% slevy za pronájem sálu
a přísálí KD dne 13. 2. 2021, kdy zde bude od 18 do 24 h organizován Společenský večer a pochování
basy.
06.43.2020/RO
Rada obce
schválila
termín podávání žádostí o dotaci na činnost spolků a zájmových sdružení z rozpočtu obce pro rok 2021
do 18. 12. 2020 a stanovila maximální výši finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na
činnost spolků a zájmových sdružení s 250 000 Kč.
07.43.2020/RO
Rada obce
schválila
složení inventarizační komise pro inventury: Mgr. Vladimír Vícha, Hana Rampáčková a Markéta
Grimová.
08.43.2020/RO
Rada obce
a) schválila
pokácení celkem 27 ks stromů, z toho 16 ks s obvodem kmene nad 80 cm v tzv. „lipové aleji“ (parc. č.
693/1, k.ú. Branka u Opavy) z důvodu jejich havarijního stavu – viz Inventarizace dřevin v „lipové aleji“
Ing. Radky Schulhauserové ze září 2020.
b) vzala na vědomí
zaslání žádosti o souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu starostou obce odboru
životního prostřední Magistrátu města Opavy;
c) pověřila
starostu obce jako představitele věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny vydáním
souhlasu s kácením 16 ks dřevin nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí dle par. 8, zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – viz Seznam hodnocených objektů jako příloha Inventarizace
dřevin.
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09.43.2020/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce zrušit pokyny k úpravě návrhu územního plánu schválené usnesením zastupitelstva
obce č. 04.07.2019/ZO ze dne 3. 10. 2019 a doplněné usnesením zastupitelstva obce č. 07.14.2020/ZO
ze dne 14. 9. 2020, a nahradit je novým zněním pokynů k úpravě územního plánu:
1.
Plochu KZ-01 včetně W-01 převést do plochy výroby VD.
2.
Upravit trasu cyklostezky po severní hranici plochy V-1.
3.
Pozemky parc. č. 334/2, 334/1 a 333 převést z plochy zemědělské Z do plochy individuálního
bydlení, plochu podmínit územní studií.
4.
Plochu zemědělskou Z (mezi plochami rekreace RI a RZ a plochou bydlení BI-14) navrhnout
do plochy veřejné zeleně.
5.
V podmínkách pro využití ploch V-1, V-2, V-Z1, V-Z2 a V-Z3 zrušit podmíněnost vybudování nové
příjezdové komunikace v koridorech KD-O5, KD-O6.
6.
Upřesnit hranici plochy stávající V-1 a zastavitelné V-Z2 dle skutečného stavu.
7.
Zrušit územní rezervu BI-R1.
8.
Zvýšit koeficient intenzity zástavby pozemku stabilizovaných a zastavitelných pro plochy bydlení
individuální BI na hodnotu 0,4.
9.
V ploše individuálního bydlení Bl-Z1 zrušit podmínku územní studie a připustit zástavbu
řadovými domy; v této souvislosti snížit min. velikost výměry stavebních pozemků na hodnotu
500 m2.
10. Upravit rozmezí výměry stavebních pozemků pro všechny zastavitelné plochy na 500-1300 m2.
11. Zohlednit v úpravě územního plánu existenci studie Pod Hanuši.
12. Velikost zastavitelné plochy BI-Z7 zmenšit o pozemky p.č.: 509, 508/5, 508/4, 508/3, 507, 721/4,
721/8, 721/3.
13. Zrušit koridory KD-O5, KD-O6 a KD-O7.
10.43.2020/RO
Rada obce
schválila
program jednání zastupitelstva obce v termínu 3. 12. 2020 od 18 h v sále KD.
11.43.2020/RO
Rada obce
schválila
v rámci projektu „Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy a vybudování technického dvora
a parkoviště na pozemcích parc. č. 1/1 a 706, k.ú. Branka u Opavy“, záměr uložit přípojku vody do
pozemku parc. č. 706, ulice Bezručovo nábřeží, povolit zvláštní užívání komunikace – ulice Bezručovo
nábřeží – v době realizace přípojky vody a zpevněných ploch k dotčené stavbě, a pověřila starostu obce
vyjádřit se k existenci sítí v majetku obce.
12.43.2020/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o dílo na zhotovení odborného posudku a odborného dozoru mezi Obcí Branka u Opavy,
sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem,
Ph.D., a Ing. D. K., 708 00 Ostrava, v rámci projektu výsadby stromů v intravilánu obce s názvem
„Doplňující výsadba stromů v zastavěném území obce Branka u Opavy“ za cenu 48 400 Kč vč. DPH.
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13.43.2020/RO
Rada obce
schválila
rozpočtové opatření č. 5.
14.43.2020/RO
Rada obce
schválila
rozprodání dřeva na otop ze stromů pokácených samovýrobci na tzv. LIPOVÉ aleji za cenu 250 Kč/prm.
Zpracoval:

Ověřili:

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

Mgr. Michal Zajíček v.r.
místostarosta obce

Mgr. Vladimír Vícha 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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