Obec Branka u Opavy

Usnesení č.

15
ze zasedání Zastupitelstva obce Branka
u Opavy,
konaného dne
3. 12. 2020
v sále kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41
Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

Přijatá
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u s n e s e n í:

01.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
program jednání 15. zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy ze dne 3. 12. 2020.

02.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
investiční záměr Obce Branka u Opavy s názvem "Snížení energetické náročnosti
veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE
a KVET" a ponechává v pravomoci Rady obce Branka u Opavy projednání a schválení
smlouvy o poskytnutí/přijetí dotace mezi Obcí Branka u Opavy a MŽP ČR ze 121.
výzvy OPŽP, oblast podpory SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

03.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
výběrovou komisi pro výběrové řízení na dodavatele údržby od 1. 4. 2021 do 31. 3.
2022 ve složení: Mgr. Michal Zajíček, Ing. Pavlína Bohdalová, Ing. Kateřina Fryčková.

04.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
investiční záměr s názvem "Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici I/57,
ul. Opavská, Branka u Opavy" a podání žádosti o dotaci na realizaci této akce
z programové výzvy "Bezpečnost" vyhlášené Státním fondem dopravní infrastruktury"
v září 2020.
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05.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
schválilo investiční záměr s názvem "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" a podání žádosti o dotaci na realizaci akce "Přístavba a stavební
úpravy OÚ v Brance u Opavy" z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro rok 2021, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

06.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
příspěvek obce na provoz ZŠ a MŠ Branka u Opavy, přísp. organizace, Školní 585,
747 41 Branka u Opavy, IČ: 709 996 51 pro rok 2021 ve výši 880 000 Kč.

07.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
rozpočet obce Branka u Opavy pro rok 2021 dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích.

08.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
střednědobý návrh rozpočtu obce Branka u Opavy dle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích pro léta 2022 a 2023.

09.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
vydává
podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích Obecně závaznou vyhlášku
obce Branka u Opavy č. 04/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, a současně ruší obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místním poplatku za
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provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 5. 12. 2019.

10.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
prodej palivového dříví - topol panu A.V., Branka u Opavy, za nabídkovou cenu 2200,Kč.
11.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
zrušení pokynů 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 vydává nové znění 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 BI14) 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 pozemků 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. Využití území BI-Z7 pro individuální bytovou výstavbu je podmíněno
doložením inženýrsko-geologického průzkumu pro projektovou přípravu
stavby v rámci územního nebo stavebního řízení.
13. Zrušit koridory KD-O5, KD-O6 a KD-O7.
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12.15.2020/ZO
Zastupitelstvo obce
schválilo
nový Jednací řád zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy.

V Brance u Opavy dne 3. 12. 2020

Návrhová komise:

……………………………
Ing. Kateřina Fryčková v.r.

…………………………
Jakub Remeš v.r.

…………………………
Kamil Mainuš v.r.

………………………………

……………………………

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

Mgr. Michal Zajíček v.r.

starosta obce

místostarosta obce

Poznámka: 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

