Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

59
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 25. 08. 2021 v 16.00 h
v zasedací místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54,
747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 59.2020/RO ze dne 25. 08. 2021

01.59.2021/RO
Rada obce
schválila
návrh programu jednání rady obce č. 59.

02.59.2021/RO
Rada obce
schválila
zadávací podmínky zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby s názvem "Zvýšení
dopravní bezpečnosti na ulici Opavské, Branka u Opavy", a schvaluje PŘÍKAZNÍ smlouvu o výkonu
zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách mezi Obcí Branka u Opavy,
sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem,
Ph.D., a Dobrá zakázka s. r. o., sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Moravská Ostrava, zast. jednatelem
společnosti Ing. J. Z., IČ: 286 31 595, na zadavatelskou činnost k zakázce týkající se výběru zhotovitele
stavební akce "Zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici Opavská, Branka u Opavy", zadávané jako zakázky
dle zákona uvedeného v bodě 1.1, tj. v jeho rozsahu a v souladu s ním, za cenu 24 200 Kč vč. DPH.

03.59.2021/RO
Rada obce
schválila
zadávací podmínky zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby s názvem "Snížení
energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE
a KVET" připravené agenturou SMS služby s.r.o., V rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha.

04.59.2021/RO
Rada obce
schválila
záměr stavebníka R. Š., Selská, 747 41 Branka u Opavy, s výstavbou garážového stání, které svým
požárním ochranným pásmem zasahuje do veřejné komunikace, parc. č. 665, k.ú. Branka
u Opavy.

05.59.2021/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D.,
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupena společností
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zastoupené na základě plné moci Ing.
J. I., vedoucí připojování a rozvoje PZ - Morava sever 2 a D. K., technikem připojování a rozvoje PZ Morava Sever 2, kterou se smluvní strany dohodly, že do jednoho roku ode dne převodu vlastnického práva
k
plynárenskému
zařízení
dle
Smlouvy
o
podmínkách
napojení,
o
spolupráci
a
součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení
a
o
budoucí
smlouvě
kupní
č. 9421001335/2021/4000237217 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2021, uzavřou smlouvu
o zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucím
služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek.

06.59.2021/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 1. Hradecká zemědělská, sídlem Cihelní 298, 747
41 Branka u Opavy, zast. Ing. J. U., předsedou představenstva a Ing. P. F., místopředsedou
představenstva, a Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka
u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., k cyklistické stezce Hradec nad Moravicí
– Branka u Opavy – Otice - Opava za úplatu ve výši 50.000,- Kč bez DPH ročně.
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07.59.2021/RO
Rada obce
svěřila
starostovi obce PhDr. Michaelu Ratajovi, Ph.D. pravomoc vymezení prostor a ploch pro bezplatnou
předvolební prezentaci volebních subjektů v termínu 16 dní před konáním parlamentních voleb ve dnech
8. – 9. října 2021.

08.59.2021/RO
Rada obce
pověřila
starostu obce PhDr. Michaela Rataje, Ph.D. jednáním se statutárním zástupcem Hospoda u Mostu s.r.o.
o přerušení provozu hospody v objektu multifunkčního domu po dobu rekonstrukce objektu,
případně projednáním dohody o ukončení/výpovědi nájmu po dobu rekonstrukce multifunkčního domu.

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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