Obec Branka u Opavy

USNESENÍ
č.

62
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
konané dne 06. 10. 2021 v 16.00 h
v zasedací místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54,
747 41 Branka u Opavy

Obec Branka u Opavy

USNESENÍ č. 62.2020/RO ze dne 06. 10. 2021

01.62.2021/RO
Rada obce
schválila
návrh programu jednání rady obce č. 62.

02.62.2021/RO
Rada obce
schválila
zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na zhotovitele projektu "Opatření ke zvýšení bezpečnosti na
ul. Opavské (siln. I/57) v Brance u Opavy" z důvodu jediné obdržené nabídky.

03.62.2021/RO
Rada obce
schválila
vypsání nového zjednodušeného podlimitního řízení dle platné Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské
činnosti a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách uzavřené 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, a zadávací podmínky na výběr
zhotovitele stavby.

04.62.2021/RO
Rada obce
schválila
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03651961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi
SFŽP ČR, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zast. Ing. P. V., ředitelem SFŽP ČR, a Obcí Branka
u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem
Ratajem, Ph.D., kterým se doplňuje smlouva č. 03651961 ze dne 18. 9. 2019.

05.62.2021/RO
Rada obce
schválila
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 23. 7. 2020 uzavřené mezi obcí
Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, a Unicont Opava, s.r.o., Hradecká
646/4, 746 01 Opava, kterým se navyšuje konečná cena díla o vícepráce z částky 17 105 136,81 Kč na
částku 18 574 184,69 Kč vč. DPH.

06.62.2021/RO
Rada obce
schválila
podání dotační žádosti na projekt „Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu v Brance u Opavy“
v rámci připravované dotační výzvy MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov.

07.62.2021/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 „Přístavba a stavební úpravy
Obecního úřadu v Brance u Opavy" předkládaný v rámci nové dotační výzvy MMR z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, za cenu 64 130 Kč vč. DPH,
když 8 000 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 Smlouvu o dílo
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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 projekt „Přístavba a stavební úpravy OÚ
v Brance u Opavy“ předkládaný do výzvy MMR PORV- DT 117d8210E pro rok 2022.

08.62.2021/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě „Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u
Opavy“ mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou
obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a Ing. arch. P. M., sídlem Janáčkova 351/14, 74705 Opava Malé
Hoštice, za cenu 60 500 Kč vč. DPH.

09.62.2021/RO
Rada obce
schválila
termín podávání žádostí o dotaci na činnost spolků a zájmových sdružení z rozpočtu obce pro rok 2022 do
15. 11. 2021 a maximální výši finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce na činnost spolků a
zájmových sdružení na 300 000 Kč.

10.62.2021/RO
Rada obce
doporučila
zastupitelstvu obce schválit žadatelům o dotaci na výměnu starého kotle v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací
MŽP v rámci OPŽP 2021-2027, připravované Moravskoslezským krajem na druhé čtvrtletí roku 2022,
příspěvek na výměnu kotle, když obec Branka u Opavy bude spolufinancovat výměny kotlů konečných
uživatelů částkou ve výši 5.000 Kč/dílčí projekt konečného uživatele. Uvedená částka bude obcí poskytnuta
konečným uživatelům – vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území obce.

11.62.2021/RO
Rada obce
schválila
Smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě „Vybudování místa pro předcházení vzniku
odpadů v obci Branka u Opavy (re-use centrum)“ mezi Obcí Branka u Opavy, sídlem Bezručovo nábřeží
54, 747 41 Branka u Opavy, zast. starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., a Ing. arch. P. M.,
sídlem Janáčkova 351/14, 74705 Opava Malé Hoštice, za cenu 484 Kč vč. DPH za hodinu, když rozsah
činnosti TDS byl předběžně stanoven do výše 20 hodin.

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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