Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

50
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 17. 3. 2021 v 16.00 h
v zasedací místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54,
747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 50.2020/RO ze dne 17. 3. 2021

01.50.2021/RO
Rada obce
schválila
návrh programu jednání rady obce č. 50.

02.50.2021/RO
Rada obce
schválila
pronájem pozemků 391/3 a 393/5 současným uživatelům za cenu 10 Kč/m2, a to dle skutečné výměry
užívaných pozemků konkretizovaných geometrickým plánem, jehož zpracováním byl pověřen Ing. L. Č..
Současně zastupitelstvu doporučuje schválit prodej pozemků za cenu schválenou zastupitelstvem obce
uživatelům pozemků s řádně uzavřenými nájemními smlouvami.

03.50.2021/RO
Rada obce
a) revokovala
bod b) usnesení č. 05.49.2021/RO ze dne 3. 3. 2021;
b) schválila
uzavření Smlouvy o zajištění služby SENIOR TAXI s firmou Mgr. M..C., 17. listopadu, 747 06 Opava 6, dle
bodu a) usnesení č. 05.49.2021/RO ze dne 3. 3. 2021.

04.50.2021/RO
Rada obce
schválila
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele úpravy (předláždění) sběrných míst v obci Branka u Opavy firmu ASACONT s.r.o., Lažany 93, 463 45 Lažany, za cenu 224 065,38 Kč vč. DPH, a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy s vybranou firmou.

05.50.2021/RO
Rada obce
schválila
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Branka u Opavy za rok 2020.

06.50.2021/RO
Rada obce
schválila
a) složení výběrové komise pro PŘ 05/2021 - Přístřešky na kontejnery pro sběrná místa ve složení Mgr.
Michal Zajíček, Ing. Pavlína Bohdalová a Mgr Martina Kazbundová;
b) dle doporučení výběrové komise výsledek poptávkového řízení na zhotovitele přístřešků na kontejnery
pro sběrná místa v obci Branka u Opavy - firmu ASACONT s.r.o., Lažany 93, 463 45 Lažany, za cenu
602 063,03 Kč vč. DPH, a pověřila starostu obce podpisem smlouvy s vybranou firmou.

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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